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Předmluva

Přímé zahraniční investice jsou přirozenou součástí tržní eko-

nomiky, zvláště v dnešním globalizovaném světě. Zahraniční in-

vestice napomáhají rozvoji ekonomiky, přinášejí nový kapitál, 

technologie a znalosti. Přesto lze vést legitimní debatu o tom, 

zda je jejich vliv skutečně tak zázračný, jak se někteří domnívají, 

a hlavně zda má stát zahraniční investory lákat speciálními výho-

dami či pobídkami. O tom pojednává nový sborník.

V části A přinášíme texty ze semináře „Přímé zahraniční inves-

tice – cíl hospodářské politiky?“, která se konala 30. října 2007. 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman argumentuje, že 

zatímco přímé zahraniční investice jsou blahodárné, investiční 

pobídky jsou zbytečné. Člen bankovní rady České národní banky 

Vladimír Tomšík vyvrací některé mýty o přímých zahraničních 

investicích. Makroekonomická analytička Komerční banky Eva 
Zamrazilová varuje, že v ČR přichází éra repatriace zisků – od 

investic k dividendám. Poradkyně prezidenta republiky Stani-
slava Janáčková dává do souvislosti přímé zahraniční investice 

s režimem měnového kurzu a vstupem do eurozóny.

V části B otiskujeme řadu zajímavých doplňkových textů. Petr 
Mach z Centra pro ekonomiku a politiku uveřejňuje část studie 

Národohospodářské fakulty VŠE, podle níž jsou investiční po-

bídky nevhodným nástrojem daňové konkurence. Bývalý místo-

předseda vlády pro ekonomiku a dnes člen představenstva Škody 

Auto, a.s., Martin Jahn vyzdvihuje význam zahraničních investic 

pro českou ekonomiku. Prezident Hospodářské komory ČR Vla-
dimír Drábek vysvětluje, proč se investiční pobídky přežily. 

Doktorand Národohospodářské fakulty VŠE Tomáš Munzi kriti-

zuje pobídky jako druh investičního korporativismu.
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Přímé zahraniční investic určitě nepatří k cílům hospodářské 

politiky (jako růst HDP, nízká nezaměstnanost či stabilita cenové 

hladiny), jsou však jedním z prostředků k jejich dosažení. Zahra-

niční investice jsou proto vítány. Jejich lákání pomocí investič-

ních pobídek je však příliš nákladné a pokřivuje domácí ekono-

mické prostředí. Významnější pro příchod zahraničních investo-

rů do země jsou nízké daně, dobrá infrastruktura, příznivé pod-

mínky pro podnikání a fungující právní řád. Nejlepší investiční 

pobídkou jsou stejná pravidla pro všechny.

Václav Klaus

V Praze, 21. ledna 2008

A.
Texty ze semináře

„Přímé zahraniční investice 
– cíl hospodářské politiky?“

(30. října 2007)
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Jsou přímé zahraniční investice cílem hospodářské politiky? 

Mají natolik zázračný účinek, že stát je musí lákat daňovými, infra-

strukturními a jinými pobídkami? Jsou investiční pobídky užiteč-

né, nebo jde o mrhání zdroji? 

Přímé zahraniční investice jsou blahodárné

Přímé zahraniční investice jsou pro českou ekonomiku bla-

hodárné a jsou stejně vítané jako investice domácí. Nechceme 

a nebudeme kádrovat kapitál a nebudeme ho nijak omezovat. 

Budeme chtít vytvořit rovné a zároveň co nejlepší podmínky pro 

veškerý kapitál – nikoli, jak tomu bylo dosud. Zahraniční kapi-

tál nepochybně přináší nové trhy a nové příležitosti. Je investič-

ní hodnotou sám o sobě, má multiplikační efekt a často přináší 

i nové technologie, odborné zkušenosti a pracovní návyky.

Je dobré si připomenout, že podstata kapitalismu spočívá od 

samého začátku na tom, že kapitál míří tam, kde je – při jinak 

stejných institucionálních podmínkách – nejvyšší míra zhodno-

cení. Tak cestoval kapitál nejprve v rámci jednoho kraje a jedné 

země a posléze v rámci celých kontinentů, i celého světa. Staří 

marxisté tomuto jevu říkali imperialismus, dnes se témuž říká 

globalizace. 

V devatenáctém století nejvíce kapitálu investovala v zahraničí 

Velká Británie, a to v průměru kolem 7 % HDP ročně. Tento pro-

ces byl výhodný jak pro Anglii samotnou, tak i pro země, kam ten-

to kapitál proudil – ať už to byl Hong-Kong, Indie nebo třeba USA. 

Také české země zažily po roce 1848, a v ještě rychlejším tempu 

po roce 1870, velký příliv zahraničního kapitálu a tato etapa do 

roku 1914 byla až dosud nejlepším obdobím české ekonomiky 

vůbec. V roce 1910 žilo na teritoriu dnešní České republiky 21 % 

Zahraniční investice ano, pobídky ne

Martin Říman

ministr průmyslu a obchodu
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obyvatelstva rakousko-uherské monarchie, přičemž zde bylo pro-

dukováno 65 % veškeré průmyslové výroby tohoto tehdy padesá-

timiliónového státu. Většina kapitálu, působícího tehdy na území 

dnešního Česka, byla zahraničního původu.

Po první světové válce to ovšem vadilo. A mělo to své jasné 

důsledky. Nově vzniklé Československo zavedlo „repatriaci“ cen-

ných papírů a takzvanou nostrifi kaci, tedy přenesení zahranič-

ních sídel a hospodářských vedení podniků, fungujících na čes-

kém území, do Česka. Zahraniční kapitál, vlastníci i management, 

tak z Česka unikal, což se projevilo nejen na úrovni řízení, ale 

zejména na ztrátě zahraničních trhů, což bylo pro místní průmy-

sl zcela rozhodující. Co s fabrikou, která ztratí 80 % původního 

teritoria k odbytu? Plyne z toho pěkné historické poučení, jehož 

správnost nehodláme znovu testovat: Země, které provádějí poli-

tiku, jež zvyšuje pro kapitál rizika zhodnocení anebo dokonce 

návratnosti, bývají trestány „útěkem kapitálu“, a ten se přesouvá 

tam, kde riziko je menší. Důsledky pro domácí ekonomiku jsou 

vícevrstevné – a ve všech případech katastrofální.

Jakýkoli kapitál, včetně toho zahraničního, si v Česku musíme 

hýčkat. Nebudeme našim podnikům zametat cestičku a adminis-

trativně blokovat konkurenci. Máme k dispozici obrovský evrop-

ský trh a druhou stranou této mince je, že také do našeho teritoria 

smí každý. Je to tvrdé, ale právě tvrdá konkurence zoceluje cha-

rakter a nutí k činům. Ať na trhu vítězí nejlevnější, nejefektivnější, 

nejpodnikavější – všechno ostatní vede do slepé uličky.

Hospodářskou politikou chceme vytvářet vhodné podmínky 

pro podnikání všem bez rozdílu. A s tím se pozitivně vezou prá-

vě i zahraniční investice. Takže: i silný tok přímých zahraničních 

investic pro nás bude vítaným důsledkem dobré hospodářské 

politiky. Čím lépe si budeme plnit své „domácí reformní úkoly“, 

tím více kapitálu k nám ze zahraničí připlyne. A naopak.

Investiční pobídky jsou příliš nákladné

Co se týče investičních pobídek, vlády je rády zavádějí a rády se 

jimi pyšní, aby zdůraznily své zásluhy o hospodářský růst, o nová 

pracovní místa a všeobecný blahobyt. Je to líbivá politika, při 

níž se podepisují smlouvy se známými magnáty světových fi rem, 

potřásají se ruce před televizními kamerami a chlubí se investova-

nými miliardami, novými nablýskanými továrnami, a novými pra-

covními místy. I mě ta turistika po nových továrnách – přiznám 

se – podvědomě docela baví. 

V souvislosti se zkoumáním skutečné efektivity investičních 

pobídek jsem si nedávno nechal udělat studii od Vysoké školy 

ekonomické a ta přinesla víc než zajímavé výsledky, které boří 

řadu zažitých klišé. Krátce je shrnu. Investiční pobídky u nás smě-

řovaly nejvíce do regionů s nejvyšším HDP na obyvatele, tedy do 

Prahy a Středočeského kraje. Investiční pobídky tedy nejsou efek-

tivním hospodářsko-politickým nástrojem vlády pro eliminaci 

rozdílu mezi bohatšími a chudšími regiony země.

Graf 1: Objem investic do české ekonomiky 1995–2006 (mld Kč)

Objem investic do české ekonomiky (ČSÚ)

Investice podpořené investičními pobídkami

Graf 1 zobrazuje objem investic do české ekonomiky v miliar-

dách korun. Vyplývá z něj, že pouze 6 % přímých zahraničních 

investic bylo podpořeno pobídkami. Zahraniční investice k nám 

proto přicházejí ze zcela jiných důvodů, než jsou pobídky. Graf 2 

zobrazuje totéž chronologicky. Objem zahraničních investic do 

české ekonomiky utěšeně roste, ale jen zanedbatelná část je pod-

pořena pobídkami.
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Graf 2: Objem investic do české ekonomiky – časové srovnání

Objem investic do české ekonomiky (ČSÚ) Investice podpořené investičními pobídkami

Nová pracovní místa, vytvořená na základě investičních pobí-

dek, nezmenšila rozdíly v míře nezaměstnanosti. Spíše došlo 

k opaku, protože tyto investiční pobídky směřovaly zejména 

do regionů s nižší nezaměstnaností. Navíc se ukazuje, že místa 

– nově vytvořená pomocí investičních pobídek – spíše přetahují 

zaměstnance z jiných fi rem téhož odvětví, nebo z jiných odvětví, 

než aby snižovala míru nezaměstnanosti.

Graf 3 zobrazuje vliv investičních pobídek na zaměstnanost, 

který – jak se zdá – je naprosto marginální. Graf 4 dokumentuje 

totéž v čase za období 1993–2006. Náklady na vytvoření jednoho 

pracovního místa prostřednictvím investičních pobídek dosahují 

v průměru 1,6 miliónu korun a tím značně převyšují náklady na 

vznik pracovních míst bez těchto pobídek.

Objem investic do české ekonomiky (ČSÚ)

Investice podpořené investičními pobídkami

Graf 4:  Vliv investičních pobídek na zaměstnanost – časové 
srovnání

Objem investic do české ekonomiky (ČSÚ) Investice podpořené investičními pobídkami

Struktura nezaměstnaných se pomocí investičních pobídek 

výrazně nemění, protože nová pracovní místa – jak se ukázalo 

– jsou především příležitostí pro zaměstnance téhož či jiného 

odvětví, anebo také pro pracovníky ze zahraničí. Jinými slovy: fi r-

my pobírající pobídky za tento mimotržní bonus od státu mohou 

nasadit vyšší mzdy a přetahovat nejlepší zaměstnance těm, kteří 

daněmi na tyto pobídky přispívají.

Investiční pobídky nevedou ke snižování daní, neboť fi rmy bez 

pobídek, tedy platící daně, musejí přispívat nejen na ty fi rmy, kte-

ré daně platit nemusí, nýbrž i přispívat na jejich pozemky, výstav-

bu jejich dopravní i jiné infrastruktury, a tak podobně. Takže 

výdaje státního rozpočtu na přípravu průmyslových zón jsou rela-

tivně vysoké a stejně tak jsou vysoké i výpadky příjmů státního 

Graf 3: Vliv investičních pobídek na nezaměstnanost v ČR
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rozpočtu z důvodu potenciálně vysokých nezaplacených daní, 

které – kdyby zaplaceny byly – by umožnily daňovou sazbu rych-

leji snižovat.

Investiční pobídky deformují národní hospodářství a pokřivu-

jí konkurenční prostředí. Jsou jimi podporovány velké, zejména 

zahraniční, fi rmy, jimž pobídky poskytují tržní výhody oproti fi r-

mám středním a malým. Dochází tak k deformaci tržního prostře-

dí, kdy některé fi rmy dostávají pobídky z peněz (tedy daní) jejich 

konkurentů a k deformaci struktury ekonomiky – ve prospěch 

podniků velkých a na teritoriu dosud zpravidla nepůsobících.

Je vcelku jasné, že investičními pobídkami nikdo  nepohrdne. 

Ale země je zajímavá pro investory z jiných důvodů, než jsou in-

vestiční pobídky. A těmito faktory jsou zejména: politická stabilita 

v širším smyslu, tedy včetně ochrany vlastnických práv; možnosti 

volného toku kapitálu do země i zpátky; garance pětisetmilióno-

vého trhu vyplývající z členství EU; kvalitní zákonodárství a vynu-

titelnost práva; nízké daně; kvalitní infrastruktura; levná a vzděla-

ná pracovní síla s dobrými pracovními návyky; geografi cká polo-

ha.

Přímé zahraniční investice (PZI) v České republice jsou beze-

sporu významným fenoménem a vzhledem k jejich objemu není 

divu, že jsou předmětem nejen odborného ale i laického zájmu. 

To však nutně vede k tomu, že se kolem nich vytvářejí nejrůzněj-

ší mýty. Jedním z nich je i mýtus o tom, že bez „přímých zahra-

ničních investic nelze zajistit prosperitu“, že „ekonomický růst 

a zaměstnanost v národní ekonomice se bez přímých zahra-

ničních investic neobejdou“ apod. Tyto a podobné domněnky 

však mohou mít vliv (a v minulosti v České republice skutečně 

vliv měly) na praktickou hospodářskou politiku. Například tzv. 

investiční pobídky jsou především projevem víry v nezbytnost 

přímých zahraničních investic a z ní plynoucí snahy je do národ-

ní ekonomiky přilákat. V tomto příspěvku se proto podívám na 

domněnku o nezbytnosti PZI detailněji.

V první řadě je zřejmé, že přímé zahraniční investice nemo-

hou být cílem samy o sobě. I ten největší příznivec PZI a inves-

tičních pobídek všeho druhu zřejmě uzná, že přilákat přímé 

zahraniční investice do národní ekonomiky může být nanejvýš 

zprostředkující cíl. Skutečný cíl musíme defi novat standardně 

například pomocí růstu ekonomiky nebo růstu zaměstnanosti. 

Podstatné tak je, jaký je vztah mezi PZI a makroekonomickým 

vývojem. Stoupenci pobídek zřejmě předpokládají, že existuje 

vztah mezi PZI a vývojem ekonomických veličin v takovém smě-

ru, v jakém ho většina lidí očekává. Předpokládá se, že čím více 

PZI, tím vyšší budou celkové investice, tím vyšší bude tempo 

ekonomického růstu, rychleji poroste export, rychleji porostou 

reálné mzdy apod. Toto jsou však již empirické hypotézy, které 

lze na datech ověřovat a já se na ně alespoň jednoduchými meto-

dami podívám.

Zajistí přímé zahraniční investice 
prosperitu ČR?

Vladimír Tomšík

člen bankovní rady České národní banky
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Transferové ceny

Nejprve se však zamysleme nad jevem, který může ovlivňovat 

vypovídací schopnost dat jako takových. Jedná se o problematiku 

tzv. transferových cen (transfer pricing). Pod transferovými cena-

mi se rozumí postup, kterým nadnárodní fi rmy (nebo přesněji fi r-

my, které mají své aktivity lokalizovány v několika zemích) mohou 

snižovat objem placených daní. Jednotlivé dceřiné fi rmy nadnárod-

ní společnosti mezi sebou obchodují za ceny, které nastaví takovým 

způsobem, aby bylo v konečném důsledku co nejvíce zisku koncen-

trováno v té zemi, ve které jsou daňové zákony pro fi rmu jako celek 

nejpříznivější. To má za následek, že vykazovaná data např. o růstu 

zahraničního obchodu, o tržbách a přidané hodnotě jsou v zemi 

s nízkým zdaněním fi remních zisků do určité míry nadhodnoceny.

Ilustrujme si problematiku transferových cen na příkladu Škoda 

Auto, a.s. Tato společnost často bývá uváděna jako modelový příklad 

kladného působení PZI. Výsledky a úspěchy Škody Auto jsou beze-

sporu obdivuhodné. Přesto se podívejme, zda-li se dokonce i v tom-

to modelovém příkladě nevyskytují transferové ceny. Počet vyrobe-

ných aut se mezi roky 1993 až 2005 zvýšil více než dvakrát, ale tržby 

společnosti se zvýšily dokonce více než pětkrát (viz tabulka 1).

Tržby Škoda Auto se „spřízněnými“ stranami skupiny Volks-

wagen AG se pohybují na úrovni kolem 50 mld Kč. Domníváme 

se, že rychlejší růst tržeb než produkce je do určité míry spojen 

právě s transferovými cenami. Například v roce 2005, kdy daňo-

vá sazba z fi remních zisků v ČR poklesla z 28 % na 26 %, se tržby 

zvýšily o výrazných 30 %, zatímco počet vyrobených automobilů 

se zvýšil o 10 %. Také směr a salda tržeb se „spřízněnými“ společ-

nostmi v jednotlivých zemích napovídají, že vliv transferových 

cen je zde přítomný. 

Tabulka 1:  Vývoj počtu vyrobených automobilů a vývoj tržeb Škoda 
Auto, a.s.

Rok Počet vyrobených aut Tržby v mld CZK

1993 219 612 34,6

2005 494 127 187,3

Pramen: Výroční zprávy Škoda Auto, a.s.

Například je až neuvěřitelné, že tržby v české Škoda Auto od 

slovenské části VW jsou na stejné úrovni jako od brazilské části 

VW. A tržby od maďarské části podniku jsou téměř nulové. Podí-

váme-li se na daňové sazby ze zisku fi rem v zemích, kde VW půso-

bí (viz tabulka 2), nabízí se vysvětlení pomocí transferových cen. 

Do jaké míry jsou transferové ceny využívány samozřejmě přesně 

vědí jen fi nanční stratégové VW. 

Využití transferových cen je z hlediska fi rmy naprosto logické 

a nelze ho fi rmám vyčítat. Některé údaje dokumentující úspěch 

přímých zahraničních investic však mohou být tímto jevem 

dotčeny a je třeba to mít na paměti.

Vliv přímých zahraničních investic 
na makroekonomiku

Vraťme se ale nyní k naší hlavní otázce, tedy jaký vliv na makro-

ekonomiku mají PZI. Jako první se nabízí pochopitelně hypoté-

za, že PZI zvyšují tempo růstu reálného HDP. Pokud je tomu tak, 

tak bychom měli pozorovat alespoň kladnou korelaci mezi tempy 

Tabulka 2: Daňové sazby v zemích, kde působí VW

Daň z příjmu podniků v zemích, 
Daň v roce 2006 (v %)kde působí VW

Německo 38

Itálie 37

Španělsko 35

Belgie 34

Brazílie 34

Francie 33

Čína 33

Velká Británie 30

Švédsko 28

Česká republika 26

Rusko 24

Slovensko 19

Maďarsko 16

Pramen: Výroční zpráva Škoda Auto, a.s. 2006 a World Investment Report 

2006



20 21

průměrných přírůstků objemu PZI v jednotlivých zemích na jed-

né straně a průměrnými tempy růstu HDP na straně druhé (srov-

náváme tak dvě přírůstkové veličiny: přírůstek investic s přírůst-

kem produkce; mohli bychom též srovnávat objem PZI s přírůst-

kem produkce, ale věcně správnější je v tomto případě srovnání 

přírůstkových veličin).

Jak je patrné z obrázku 1, vztah mezi růstem HDP a růs-

tem PZI však byl v transformačních zemích nanejvýš rozvol-

něný. Například růst PZI byl velmi vysoký v Maďarsku a České 

 republice, ale tempa růstu jejich HDP byla pouze průměrná. 

Naproti tomu například v Litvě, Polsku nebo na Slovensku byl 

růst PZI za sledované období spíše podprůměrný, růst jejich 

HDP byl vyšší než v ČR a v Maďarsku. Lze samozřejmě opráv-

něně namítnout, že tempo růstu PZI je pouze jedním z mnoha 

faktorů, které HDP ovlivňují, takže vliv růstu PZI mohl být pře-

vážen jinými faktory. 

Podívejme se proto na vztah růstu PZI k jiné veličině. Pokud 

by růst objemu PZI ovlivňoval růst HDP, zřejmě by se to muselo 

dít tím, že PZI zvyšují celkový objem investic do fi xního kapitá-

lu v dané zemi. Zvýšený objem celkových investic by měl vést 

k rozšiřování kapitálové zásoby a to zase k růstu HDP. Tempa 

růstu HDP potom sice mohla být ovlivněna mnoha nahodilými 

faktory, ale měli bychom alespoň pozorovat kladný vztah mezi 

průměrným přírůstkem objemu PZI a podílem celkových inves-

tic na HDP. Zběžný pohled na obrázek 2 ukazuje, že ani tento 

vztah není tak přímočarý, jak by asi většina z nás očekávala. 

Vzhledem k tomu, že jsme nenašli uspokojivé vztahy mezi PZI 

na jedné straně a růstem HDP resp. investicemi na straně druhé, 

není proto ani příliš překvapivé, že neobjevíme očekávaný kladný 

vztah mezi přírůstkem PZI a veličinami, které s HDP nebo inves-

ticemi souvisí. Na obrázcích 3 a 4 jsou jako příklady takových 

„ne-vztahů“ uvedena srovnání růstu PZI a čisté vývozy resp. tem-

pa růstu reálných mezd v transformačních zemích. Ani v případě 

těchto veličin se nám nepodaří odhalit jednoznačný vztah mezi 

růstem objemu PZI na jedné straně a růstem čistých vývozů resp. 

reálných mezd na straně druhé.

Obrázek 1: PZI a růst ekonomik

Pramen: WIIW (2006) a vlastní výpočty 
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Obrázek 2: Míra investic a PZI

Pramen: WIIW (2006) a vlastní výpočty
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Obrázek 3: Čistý vývoz a PZI

Pramen: WIIW (2006) a vlastní výpočty 
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Obrázek 4: Reálné mzdy a PZI

Pramen: WIIW (2006) a vlastní výpočty
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Často lze též slyšet argument, že přímé zahraniční investice 

mohou nastartovat růst exportu nebo dokonce, že přímé zahra-

niční investice jsou podmínkou pro úspěšné „proražení“ na svě-

tové trhy. Avšak ani tato teze nenalézá dostatečnou oporu v empi-

Obrázek 5: PZI a export v České republice
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1
9
9
3
Q

1

1
9
9
3
Q

4

1
9
9
4
Q

3

1
9
9
5
Q

2

1
9
9
6
Q

1

1
9
9
6
Q

4

1
9
9
7
Q

3

1
9
9
8
Q

2

1
9
9
9
Q

1

1
9
9
9
Q

4

2
0
0
0
Q

3

2
0
0
1
Q

2

2
0
0
2
Q

1

2
0
0
2
Q

4

2
0
0
3
Q

3

2
0
0
4
Q

2

2
0
0
5
Q

1

2
0
0
5
Q

4

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

HDP

Export

PZI

Pramen: WIIW (2006)

Pramen: WIIW (2006)

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
1
9
9
3
Q

1

1
9
9
3
Q

4

1
9
9
4
Q

3

1
9
9
5
Q

2

1
9
9
6
Q

1

1
9
9
6
Q

4

1
9
9
7
Q

3

1
9
9
8
Q

2

1
9
9
9
Q

1

1
9
9
9
Q

4

2
0
0
0
Q

3

2
0
0
1
Q

2

2
0
0
2
Q

1

2
0
0
2
Q

4

2
0
0
3
Q

3

2
0
0
4
Q

2

2
0
0
5
Q

1

2
0
0
5
Q

4

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

HDP

Export

PZI

Obrázek 6: PZI a export na Slovensku
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rických datech. To lze jednoduše ilustrovat na obrázcích 5 až 8, na 

kterých je znázorněn vývoj HDP, exportu a přímých zahraničních 

investic v jednotlivých letech pro Českou republiku, Slovensko, 

Maďarsko a Polsko.
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Obrázek 7: PZI a export v Maďarsku
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Obrázek 8: PZI a export v Polsku
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Ukažme alespoň jeden vztah, který lze intuitivně očekávat 

a který se skutečně v empirii potvrzuje. Je to vztah mezi obje-

mem PZI a objemem odlivu důchodu z PZI, který prohlubuje 

defi cit bilance důchodů (výnosů) v celkové platební bilanci. Jed-

ná se o položku, která nám říká, jaký důchod získávají zahranič-

ní vlastníci kapitálu z již realizovaných investic. Takový ukazatel 

by se v dlouhodobém časovém horizontu měl zhruba přibližovat 

obvyklé míře čistého zisku, jakou zahraniční vlastníci kapitálu 

požadují. 

V praxi je zřejmé, že tato položka je nutně zatížena nemalý-

mi chybami odhadu a navíc i závisí na průměrné fázi „životního 

cyklu“ PZI (viz Brada, Tomšík, 2003). Pokud by například byly 

všechny PZI ve sledované zemi ve své počáteční fázi, ve které ješ-

tě investice nedosahují zisku, byl by defi cit důchodové bilance 

z titulu PZI malý. Ale pokud by všechny PZI byly již ve vrcholné 

fázi svého životního cyklu, potom by stejnému objemu PZI odpo-

vídal podstatně vyšší odliv důchodů.

Pramen: WIIW (2006) a vlastní výpočty

Obrázek 9: Odliv důchodu z PZI a objem PZI (v % HDP)
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Přes tyto vlivy je možné pozorovat statisticky významný vztah 

mezi objemem PZI (vyjádřeným jako % HDP) a defi citní složkou 

důchodového účtu způsobenou zisky z PZI. Čím vyšší je objem 

PZI, tím vyšší je logicky i defi cit důchodového účtu jím způsobe-

ný. Data naznačují, že PZI v objemu 10 % HDP prohlubují defi cit 

důchodového účtu zhruba o 1 % HDP (viz obrázek 5). To je v sou-

ladu s poměrně vysokou, nicméně stále realistickou desetipro-

centní mírou zisku dosahovanou zahraničním kapitálem v trans-

formačních zemích.

PZI a vnější rovnováha

Výše provedená grafi cká analýza exportu byla samozřejmě 

velmi jednoduchá a můžeme ji převést do rigoróznější roviny 

například tak, že budeme zkoumat exportní a importní funk-

ce jednotlivých zemí. Do exportní funkce jsme jako vysvětlují-

cí proměnné použili vývoj HDP v zahraničí, reálný kurz a PZI. 

V importní funkci potom byly vysvětlujícími proměnnými vývoj 

domácí absorpce, reálný kurz a PZI. Výsledky analýzy export-

ních a importních funkcí podle Mandel, Tomšík (2006) jsou 

 shrnuty v tabulce 3.

Jak je patrné z tabulky 3, ani při podrobnější analýze není vliv 

přímých zahraničních investic na export a import jednoznačný. 

Například zatímco růst přímých zahraničních investic v ČR zvyšo-

val dovoz, jejich vliv na český export byl podle analýzy dat nevý-

znamný. Obecně můžeme říci, že zde panuje dokonce i nejistota 

ohledně znaménka vlivu.

Tabulka 3: Výsledky analýzy importních a exportních funkcí

 Země  Vliv PZI na import  Vliv PZI na export 

 Česká republika  + 0,045  Statisticky nevýznamné

 Maďarsko  – 0,037  – 0,218 

 Polsko  – 0,078  + 0,236 

 Slovensko  Statisticky nevýznamné + 0,140 

Pramen: Mandel, Tomšík (2006)

Makroekonomický versus intervencionistický přístup

Obecně můžeme rozlišit dva přístupu k vnější rovnováze a ty 

můžeme aplikovat i na vztah PZI a vnější rovnováhy. První přístup 

k vnější rovnováze je přístup makroekonomický. Tento přístup 

zohledňuje vztah investice – úspory a vysvětluje vnější nerov-

nováhu jako důsledek domácí makroekonomické nerovnováhy. 

Naproti tomu druhý přístup k vnější rovnováze je přístup struk-

turální neboli intervencionistický. Tento přístup vysvětluje vnější 

nerovnováhu jako důsledek „špatné“ struktury vývozu a dovozu, 

případně jako důsledek „špatné“ struktury celé ekonomiky a jako 

důsledek špatné politiky vůči PZI.

Zatímco v prvním přístupu PZI nehrají vlastně žádnou zvlášt-

ní roli (jsou to investice, jejichž zvláštností je pouze to, že jsou 

činěny zahraničními vlastníky kapitálu, při druhém přístupu jim 

už zvláštní role bývá přisouzena). Podle tohoto druhého přístupu 

zřejmě PZI přispívají ke zlepšení struktury ekonomiky a struktury 

zahraničního obchodu. Já osobně jsem přesvědčený, že struktu-

rální pohled na problematiku vnější nerovnováhy a na spásu vněj-

ší rovnováhy zahraničními investicemi je falešný. Jsem přesvědče-

ný, že pro udržení vnější rovnováhy v ČR je jediná správná cesta 

v podobě realizace domácí makroekonomické rovnováhy a zvyšo-

vání konkurence na trhu (včetně konkurence daňové).

Crowding-in nebo crowding-out?

Podobně jako jsme zkoumali podrobněji vliv PZI na export 

a import, můžeme se věnovat podrobněji vlivu PZI na celkové 

domácí investice a kapitálovou zásobu v dané zemi. Zde jsme na 

středoevropské země použili metodiku, kterou vyvinuli Agosin 

a Mayer (2000) za účelem zkoumání vlivu PZI na rozvojové země. 

Agosin, Mayer (2000) zkoumali, zda v rozvojových ekonomikách 

převažuje tzv. crowding-in nebo crowding-out efekt zahraničních 

investic. 

Pod termínem crowding-in efekt zahraničních investic rozumějí 

to, že PZI zvyšují celkové investice v ekonomice, a to ať již přímo 

nebo tím, že na zahraniční investice se „nabalují“ investice další, 

např. investice domácích dodavatelů nebo investice infrastrukturní 

apod. Na druhou stranu však může existovat i crowding-out efekt. 
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Jednak některé PZI mají charakter akvizic již existujícího kapitá-

lu a nepředstavují tak faktické rozšiřování kapitálu. Jednak je také 

možné, že zahraniční investice vytlačují investice domácí, ať již pří-

mou konkurencí nebo případně tím, že zahraniční investor využí-

vá domácích fi nančních trhů jako zdroj fi nancování své investice. 

Je pravděpodobné, že každá PZI ve větší nebo menší míře má 

crowding-in i crowding-out efekty, ale který z efektů na makro-

ekonomické úrovni převáží, je zřejmě empirická otázka. Podle 

závěrů Agosina, Mayera (2000) v Asii jednoznačně převažovaly 

crowding-in efekty, v Africe mírně převažovaly také crowding-

in efekty, ale v Latinské Americe naopak měly PZI crowding-out 

efekty, takže tam zahraniční investice vytlačovaly investice domá-

cí (viz tabulka 4). 

Mišun a Tomšík (2002) aplikovali metodologii Agosina   Mayera 

(2000) na středoevropské transformační ekonomiky. Zatímco 

pro Českou republiku a Maďarsko nalezli vtahující (crowding-in) 

efekty, v Polsku identifi kovali vytěsňující (crowding-out) vliv PZI 

(viz tabulka 5). Na provedených analýzách nejsou podstatné ani 

tak konkrétní číselné hodnoty parametrů, jako spíše to, že doklá-

dají, že vliv PZI na domácí investice nemusí být jednoznačný: za 

určitých podmínek mohou PZI domácí investice zvyšovat, ale za 

jiných podmínek je stejně tak dobře mohou snižovat.

Závěr

Kolem přímých zahraničních investic vznikla řada mýtů. My 

jsme se zde pokusili relativizovat tezi, že s přílivem PZI jsou auto-

maticky spojeny pozitivní makroekonomické efekty v podobě 

vyššího tempa růstu HDP, vyššího tempa růstu reálných mezd, čis-

tých exportů atd. Empirická data to dostatečně nedokládají. Ani 

bližší zkoumání exportních a importních funkcí nevedlo k závě-

ru, že PZI nutně zvyšují čistý export. Za určitých podmínek bylo 

možné pozorovat i tzv. crowding-out efekty, kdy PZI vytlačovaly 

domácí investice. 

Tím samozřejmě nechceme říci, že PZI jsou pro ekonomiku 

něco škodlivého. Spíše nám šlo o to ukázat, že účinky PZI nejsou 

tak pozitivní, jak si někteří ekonomové a tvůrci hospodářské poli-

tiky zejména na konci devadesátých let slibovali. Rozhodně pozi-

tiva PZI nejsou taková, aby si zasloužily zvláštní zacházení v podo-

bě různých investičních pobídek, protože toto „zvláštní zacháze-

ní“ s sebou přináší náklady v podobě tržních distorzí a neefektiv-

nosti. PZI jsou prostě investice stojící vedle jiných druhů investic 

a jejich vyzdvihování a lákání na úkor domácích daňových poplat-

níků je jednoduše mylné. 
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Tabulka 4:  Efekt crowding-in nebo crowding-out 
v zemích třetího světa

 Oblast Koeficient vlivu Vliv PZI

 Afrika 1,30 Crowding-in

 Asie 2,91 Crowding-in

 Latinská Amerika 0,04 Crowding-out

Pramen: Agosin, Mayer (2000)

Tabulka 5: Efekt crowding-in nebo crowding-out ve střední Evropě

 Země Koeficient vlivu Vliv PZI

 Česká republika 2,41 Crowding-in

 Maďarsko 2,60 Crowding-in

 Polsko 0,69 Crowding-out

Pramen: Mišun, Tomšík (2002)
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Přímé zahraniční investice (PZI) jsou fenoménem, který se 

v dnešním globalizovaném světě prosazuje s vysokou razancí. 

Významný je i jejich vliv na českou ekonomiku, kterou ovlivňují 

zásadním způsobem a v mnoha rovinách. Dopadů a efektů na čes-

kou ekonomiku je proto nesmírně široká škála. Tento příspěvek 

je věnován výseči, zaměřené především na oblast vnější rovnová-

hy, tedy oblast, která je jednak pro malou a vysoce otevřenou čes-

kou ekonomiku oblastí mimořádného významu, dále je zde k dis-

pozici dostatečný empirický materiál a také lze dobře poukázat 

na širší vazby.

Úvodní část příspěvku je věnována základním faktům souvise-

jícím s přílivem přímých zahraničních investic do české ekono-

miky a zhodnocení situace v mezinárodním kontextu. Na úvod-

ní informaci naváže pohled na to, jak se podniky pod zahraniční 

kontrolou prosadily v české ekonomice, jak tyto podniky hospo-

daří a co je odlišuje od domácích soukromých fi rem. Poslední 

část příspěvku ukáže, jak se všechny tyto faktory promítají do 

oblasti vnější rovnováhy, zda PZI přinášejí pro tuto oblast rizika 

a za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu se tato rizika 

mohou naplnit. V této souvislosti budou diskutovány vazby, které 

má penetrace zahraničního kapitálu v české ekonomice s proble-

matikou přijetí společné evropské měny. V závěru jsou formulo-

vány otázky, které v souvislosti s PZI vyvstávají pro budoucnost 

– především pro tvůrce hospodářské politiky, ale také obecně pro 

makroekonomickou analýzu.

Kam povede příliv přímých 
zahraničních investic?

Eva Zamrazilová

Komerční banka, a.s.
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Penetrace přímých zahraničních investic v české 
ekonomice

Do ČR připlynuly od roku 1993 ke konci první poloviny roku 

2007 kumulativně PZI v hodnotě 1884 mld Kč (63,9 mld USD). 

Z pohledu mezinárodního srovnání byl příliv PZI do české eko-

nomiky vysoký. Graf 1 ukazuje celkovou relativní zásobu, tedy 

stav PZI v relaci k domácímu HDP ke konci roku 2006 v zemích 

současné evropské sedmadvacítky. Na tomto „žebříčku“ se Česká 

republika umístila na desáté pozici – zásoba PZI v naší ekonomi-

ce přesahuje v současné době polovinu ročně vytvořeného HDP. 

Z vyspělých zemí EU měly vyšší zásobu přímých investic ze zahra-

ničí především Lucembursko, Belgie, Irsko a Nizozemí. V kontex-

tu nových členských zemí EU 27 byla česká zásoba zahraničních 

PZI v ekonomice nižší jen ve srovnání Estonskem, Maďarskem 

a Bulharskem.

Na rozdíl od hospodářsky vyspělejších zemí se v tranzitivních 

ekonomikách ještě zdaleka neuzavírá tzv. investiční kruh – tran-

zitivní ekonomiky nemají pouze vysokou zásobu PZI v ekonomi-

ce, ale jejich investiční pozice v rámci PZI je vysoce záporná (ve 

většině případů se její výše blíží právě zásobě PZI), což má pro 

ekonomiku posléze určité makroekonomické důsledky. Graf 1 

ukazuje kromě zásoby zahraničních PZI v domácí ekonomice 

také výslednou investiční pozici v PZI. Z hlediska výše investiční 

pozice má česká ekonomika šestou nejvyšší zápornou investiční 

pozici (po Lucembursku, Maltě, Bulharsku, Maďarsku a Estonsku 

společně se Slovenskem). Na rozdíl od Nizozemí, Belgie (a částeč-

ně i Irska) je prozatím rozsah investic českých fi rem v zahraničí 

ve srovnání s jejich přílivem z ciziny minimální. Bude trvat mini-

málně jednu, spíše ale dvě dekády, než se vysoký rozdíl mezi záso-

bou zahraničních PZI v ČR (52 % HDP) a zásobou domácích PZI 

v cizině (5 % HDP) zmírní a záporné saldo české investiční pozice 

v PZI sníží. 

Příliv PZI má za následek vznik sektoru fi rem pod zahraniční 

kontrolou – společně se změnou zásoby PZI v ekonomice se mění 

i jejich význam. Národní účty dávají možnost přesné kvantifi ka-

ce významu podniků pod zahraniční kontrolou na tvorbě hrubé 

přidané hodnoty (tedy v zásadě HDP) v české ekonomice (termín 

podnik pod zahraniční kontrolou vychází z konceptu ESA 95; 

rozlišujícím znakem je pro nefi nanční soukromé podniky ales-

poň padesátiprocentní účast zahraničního kapitálu na základním 

jmění podniku; ČSÚ v sektorovém třídění dle  vlastnictví v rám-

ci národních účtů zpracovává účet výroby – ke konci října 2007 

jsou zde poslední dostupné údaje pro sektor fi rem pod zahranič-

ní kontrolou pro rok 2005; v třídění dle  vlastnictví jsou také data 

ve statistice fi nančního hospodaření).

Vývoj penetrace fi rem pod zahraniční kontrolou kopíruje 

vývoj zásoby PZI. Význam podniků v tvorbě produkce na úrov-

ni celého národního hospodářství během uplynulého desetiletí 

výrazně stoupl (viz graf 2). Do roku 1998 (tedy v období níz-

ké zásoby i penetrace PZI v ekonomice) se podíl podniků pod 

zahraniční kontrolou pohyboval pod 10 %. Vlivem pozdějšího 

masivního přílivu PZI význam podniků pod zahraniční kontro-

lou na tvorbě produktu rostl až na 25,7 % v roce 2005. Celkově 

během uplynulé dekády stoupl podíl podniků pod zahraniční 

kontrolou na přidané hodnotě národního hospodářství o dvacet 

procentních bodů. 

Graf 1: PZI: Zásoba a investiční pozice v EU 27 (v % HDP)

Ř
e

ck
o

It
á

lie

N
ě

m
e

ck
o

S
lo

vi
n

sk
lo

R
a

ko
u

sk
o

F
in

sk
o

 

P
o

ls
ko

 

R
u

m
u

n
sk

o

F
ra

n
ci

e

Š
p

a
n

ě
ls

ko

L
itv

a

L
o

ty
šs

ko

P
o

rt
u

g
a

ls
ko

V
. 
B

ri
tá

n
ie

D
á

n
sk

o

Š
vé

d
sk

o

S
lo

ve
n

sk
o

Č
R

K
yp

r

B
u

lh
a

rs
ko

N
iz

o
ze

m
í

M
a

ď
a

rs
ko

E
st

o
n

sk
o

Ir
sk

o

M
a

lta

B
e

lg
ie

L
u

ce
m

b
u

rs
ko

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

Stav zahraničních PZI v ekonomice (v % HDP) Stav domácích PZI v zahraničí (v % HDP)

Investiční pozice PZI (v % HDP)

Zdroj: UNCTAD



34 35

V sektoru velkých a středních nefi nančních podniků je pene-

trace fi rem pod zahraniční kontrolou podle očekávání ještě vyšší 

(viz tabulka 1), protože PZI přicházejí zejména do velkých podni-

ků (sektor fi rem pod zahraniční kontrolou v roce 2006 vytvářel 

v tomto segmentu 45 % hrubé přidané hodnoty, na zaměstnanosti 

byl podíl zahraničních fi rem podstatně nižší – přibližně třetino-

vý; velké a střední fi rmy pod zahraniční kontrolou zaměstnávaly 

v roce 2006 763 tisíc pracovníků; téměř dvě třetiny PZI patří vel-

kým fi rmám nad sto zaměstnanců, a proto je zde penetrace zahra-

ničního kapitálu ještě vyšší – podniky pod zahraniční kontrolou 

zde v roce 2006 vytvořily polovinu přidané hodnoty a zaměstná-

valy 40 % pracovníků).

Graf 2:  Vývoj zásoby PZI a významu podniků pod zahraniční 
kontrolou na tvorbě HDP (v %)

Zdroj: ČSÚ

Podíl podniků pod ZK na HDP (v %) – levá osa

Zásoba PZI (v % HDP) – pravá osa

Dostupné údaje tedy ukazují na vzrůstající penetraci fi rem pod 

zahraniční kontrolou do domácí ekonomiky a potvrzují jejich sílící 

význam a vliv. Toky PZI do ekonomiky nejsou rozděleny rovno-

měrně, a proto i penetrace podniků pod zahraniční kontrolou je 

v různých odvětvích rozdílná, což předznamenává celkově různo-

rodé dopady PZI na ekonomiku. Nejvyšší penetrace byla v peněž-

nictví a pojišťovnictví, kde podniky pod zahraniční kontrolou 

v roce 2005 vytvářely 77 % hrubé přidané hodnoty a ve zpraco-

vatelském průmyslu, s téměř poloviční hodnotou sektoru pod 

zahraniční kontrolou na tomto ukazateli.

Vývoj zisků zahraničních investorů

Při srovnání ukazatelů rentability aktiv i rentability vlastního 

kapitálu pro sektor zahraničních a domácích soukromých fi rem 

(grafy 3 a 4) je zjevné, že sektor fi rem pod zahraniční kontrolou 

má ziskovost trvale vyšší. Rozdíly v ziskovosti se postupně mírní, 

nicméně stále přetrvávají. Rentabilita vlastního kapitálu fi rem 

pod zahraniční kontrolou byla v roce 2006 o 4 procentní body 

vyšší, rentabilita aktiv byla vyšší o 1,5 procentního bodu. 

Tyto ukazatele jsou v údajích ČSU k dispozici pouze ve va riantě 

hrubého zisku – tedy hospodářského výsledku před zdaněním. 

Lze očekávat, že při očištění o vliv zdanění by se rozdíl mezi do-

mácím a zahraničním sektorem dále prohloubil vlivem investič-

ních pobídek. Vyšší ziskovost podniků pod zahraniční kontrolou 

Tabulka 1:  Podíly podniků pod zahraniční kontrolou na přidané 
hodnotě a zaměstnanosti (v %)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Přidaná hodnota 31,2 35,7 38,5 41,5 42,8 44,7

Zaměstnanost n.a. 24,4 26,2 28,7 31,0 32,5

Sektor velkých a středních nefi nančních fi rem

Zdroj: ČSÚ

Graf 3: Rentabilita vlastního jmění – ROE ( v %)

Zdroj: ČSÚ

Zahraničí Domácí soukromé Diference (procentní body
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(z ukazatelů hrubého zisku) samotnou existenci investičních po-

bídek značně zpochybňuje. I kdyby byla opominuta nesystémová 

podstata tohoto nástroje, rozhodně nelze ospravedlnit její dlou-

hodobé plošné využívání společně s původní desetiletou délkou 

daňových prázdnin.

Rostoucí penetrace podniků pod zahraniční kontrolou v české 

ekonomice společně s jejich vyšší ziskovostí ve srovnání se sek-

torem domácích soukromých fi rem vede k tomu, že zahraniční 

sektor generuje nejen rostoucí objemy zisku, ale i k tomu, že se 

zde vytváří čím dál větší část zisku vytvářeného v celé české eko-

nomice. Graf 5 nabízí pohled na objem hrubého zisku velkých 

podniků (nad sto zaměstnanců) jak pro sektor domácích soukro-

mých fi rem, tak i pro sektor podniků pod zahraniční kontrolou. 

V roce 2001 byl objem zisku domácích a zahraničních fi rem zhru-

ba stejný. Během uplynulých pěti let se ale objem zisku velkých 

nefi nančních fi rem pod zahraniční kontrolou téměř ztrojnásobil, 

zatímco objem hrubého zisku velkých domácích fi rem nevzrostl 

ani na dvojnásobek.

V roce 2006 proto velké fi rmy pod zahraniční kontrolou vyge-

nerovaly o 57 % vyšší objem hrubého zisku než domácí soukro-

mý sektor a současně vytvořily 61 % zisku celého sektoru velkých 

fi rem v české ekonomice. Velmi podstatnou skutečností je přitom 

to, že zisk podniků pod zahraniční kontrolou se v české ekono-

mice sice vytváří, nicméně nepatří českým rezidentům. Zahranič-

ní vlastníci mají po uzavření účetního období plně v kompeten-

ci další manipulaci se ziskem vytvořeného v sektoru fi rem pod 

zahraniční kontrolou. Akcionáři zahraničních fi rem se rozhodují 

mezi reinvestováním zisku nebo jeho výplatou akcionářům for-

mou dividend. 

Zdroj: ČSÚ

Graf 4: Rentabilita aktiv – ROA ( v %)

Zahraničí Domácí soukromé Diference (procentní body

Graf 5: Hrubý zisk – velké a střední firmy (mld Kč)

Zdroj: ČSÚ

Firmy pod zahraniční kontrolou Domácí soukromé

Od reinvestic k dividendám

Rozčlenění zisku fi rem pod zahraniční kontrolou na reinvesti-

ce a dividendy (které má hlubší souvislosti s vnější rovnováhou 

a přerozdělovacími procesy), lze nalézt v bilanci výnosů na běž-

ném účtu platební bilance. Celkové výnosy z přímých zahranič-

ních investic, výnosnost investic relativně k jejich stavu a podíl 

reinvestovaného zisku uvádí tabulka 2 (položka výnosů z PZI 

zachycená jakožto nákladová položka bilance výnosů na běžném 

účtu platební bilance již dává informaci o vývoji výnosů po zdaně-

ní a zahrnuje všechny podniky působící v ČR – tedy rovněž malé 

podniky do dvaceti zaměstnanců a celý fi nanční sektor).

Výnosy z přímých zahraničních investic pro zahraniční vlastní-

ky dosáhly v roce 2006 171,5 mld Kč – od roku 1999 stouply více 

než pětinásobně. Celková výnosnost PZI se přitom stabilizovala 

nad 10 %; prozatím bylo v průměru reinvestováno přibližně 60 % 

zisku. Celkově je tendence posunu od reinvestic k dividendám 
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jednoznačná: zatímco v roce 2001 byly více než tři čtvrtiny zisku 

reinvestovány, v letech 2003–2005 byl podíl reinvestic již jen mír-

ně nadpoloviční, v roce 2006 klesl na 48 %. 

Zrcadlově roste podíl vyplácených dividend: za posledních 

pět let se podíl repatriovaných zisků více než zdvojnásobil z 22 % 

v roce 2001 na 52 % v roce 2006. Během uplynulé dekády se tedy 

postupně zvyšovala tendence k výplatě dividend. V roce 2006 

došlo poprvé k tomu, že výše dividend (89 mld Kč) převýšila 

objem reinvestovaného zisku (82 mld Kč). 

nejvýznamněji ovlivňující celý výsledek běžného účtu obchod-

ní bilance. Od roku 2002 je hlavní objemovou položkou běžné-

ho účtu bilance výnosů (viz graf 6), v posledních dvou letech 

byla záporná bilance výnosů prakticky jedinou příčinou defi citu 

běžného účtu. Tato položka, jejíž defi city rychle narůstají, bude 

i v budoucích letech klíčovou položkou vývoje na běžném účtu 

platební bilance. 

Tabulka 2: Výnosy z PZI

 Výnosy z PZI  Výnosnost PZI Podíl reinvestovaného 
 celkem (mld Kč) (ke stavu PZI v %) zisku (v %)

1999 32,5 n.a. 73,5

2000 47,7 n.a. 77,4

2001 74,2 8,2 77,9

2002 97 8,9 66,3

2003 113 10,2 53,9

2004 149,3 12,2 50,8

2005 151,1 10,7 51,8

2006 171,5 11,1 47,9

Zdroj: ČNB

Dostupná evidence na makroekonomické úrovni tedy nepopi-

ratelně dokumentuje tři základní skutečnosti: 1. Rostoucí zásoba 

PZI vede ke zvyšování penetrace fi rem pod zahraniční kontrolou 

v české ekonomice; 2. objem vytvořeného zisku v sektoru fi rem 

pod zahraniční kontrolou roste a současně roste i jeho podíl na 

celkovém zisku vytvořeném v ČR; 3. v sektoru fi rem pod zahranič-

ní kontrolou se prohlubuje tendence k výplatě dividend (zrcadlo-

vě klesá podíl reinvestovaného zisku). Tyto skutečnosti se promí-

tají především do oblasti vnější rovnováhy a do přerozdělovacích 

procesů.

Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha

Vývoj běžného účtu ČR prošel během posledního desetiletí 

výraznou změnou struktury; v letech 1995 až 2000 byla položkou 

Zdroj: ČNB

Graf 6: Běžný účet: bilance výkonů a výnosů (mld Kč)

Bilance výkonů – obchod zbožím a službami (mld Kč)

Bilance výkonů (mld Kč)

Bilance výnosů se skládá z výnosů dvou faktorů: práce a kapitá-

lu. Tabulka 3 rozčleňuje bilanci výnosů na jednotlivá salda. Zápor-

né saldo výnosů z práce se na celkovém pasivním saldu podílelo 

přibližně jednou pětinou, 80 % připadlo na záporné saldo výnosů 

z investic. Hlavní část salda bilance výnosů v roce 2006 byla vy-

tvořena pasivním saldem u přímých zahraničních investic (5,3 % 

HDP oproti celkovému pasivnímu saldu 5,7 % HDP). Vliv ostat-

ních i portfoliových investic na bilanci výnosů, a tedy i na saldo 

prvotních důchodů se zahraničím, byly v posledních dvou letech 

pozitivní. Přímé zahraniční investice lze tedy označit za hlavní 

faktor, který a) stojí za rychlým růstem defi citu bilance výnosů, 

b) udržuje prostřednictvím bilance výnosů v defi citu celý běžný 

účet platební bilance.
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K tomu by ještě bylo možné přičlenit PZI určitou část defi citu 

vznikajícího u výnosů z práce, ale v rámci tohoto příspěvku se 

o to v zájmu plné korektnosti při absenci přesných údajů nebu-

deme snažit. Nelze spolehlivě zjistit, jaká část z dvě stě tisíc cizin-

ců legálně pracujících v ČR je zaměstnána u fi rem pod zahranič-

ní kontrolou. Nicméně k dispozici jsou určité signály z nových 

investičních projektů na zelené louce, kdy investoři hovoří 

o tom, že až polovina pracovníků jsou pracovníci ze zahraničí. 

Nabízí se opět krátká odbočka k systému investičních pobídek: 

tyto pobídky nejenže poskytují investorům, jejichž ziskovost je 

vyšší než ziskovost domácích fi rem, a kteří zisk v čím dál vyšší 

míře repatriují ze země daňové úlevy, ale navíc ještě pomáhají 

prostřednictvím dotací na vytvářená pracovní místa řešit zahra-

niční nezaměstnanost…

zisk), jednak ve zvýšení přílivu PZI (dodatečný vklad přímého 

investora do příslušného podniku). Tato položka sice zhoršuje 

výsledek běžného účtu, ale současně nepředstavuje velké rizi-

ko pro vnější stabilitu ekonomiky, protože na devizových trzích 

nevytváří tlaky na zahraniční fi nancování defi citu. Platby divi-

dend na rozdíl od reinvestic zisku představují reálný odliv fi nanč-

ních prostředků ze země a mohou vytvářet tlaky na devizových 

trzích. 

Rozčlenění bilance výnosů na jednotlivé složky má i další 

interpretační rovinu. Bilance výnosů v platební bilanci je (až na 

metodické rozdíly) obdobou salda prvotních důchodů v národ-

ních účtech. Saldo prvotních rozdílů je v národních účtech roz-

dílovou položkou, o níž se liší makroekonomické ukazatele hru-

bého domácího produktu (HDP) a hrubého národního důchodu 

(HND). HND zachycuje procesy prvotního rozdělení důchodů 

mezi národní ekonomikou a zahraničím; tento ukazatel tak přes-

něji zachycuje objem prostředků, kterými ekonomika disponuje, 

a které také potom podmiňují konečnou spotřebu a úspory. 

Zatímco v roce 2000 byly rozdíly mezi HND a HDP zanedba-

telné (HND převyšoval HDP o 0,2 procentního bodu), stoupla 

v průběhu posledního desetiletí tato diference na téměř 6 % HDP. 

Díky rostoucí penetraci fi rem pod zahraniční kontrolou se tedy 

postupně zvyšuje hodnota důchodů, které se v české ekonomice 

sice vytvářejí, ale nejsou ve vlastnictví jejích rezidentů. I zde je 

třeba zmínit odlišný charakter reinvestic a repatriací. Společným 

jmenovatelem obou je to, že nepatří domácím subjektům, repatri-

ace zisku (platby dividend) jsou ale reálným odlivem prostředků 

ze země, zatímco reinvestice zde zůstávají.

Kromě empirické evidence je postupná tendence od reinves-

tic k repatriacím v ČR zcela konformní s teoretickým konceptem 

životního cyklu PZI. Životní cyklus investic je obvykle třífázový. 

V jednotlivých fázích životního cyklu prochází investice různou 

ziskovostí a různou proporcí rozdělení zisku. V první fázi země 

získává kapitál pro samotnou investici, tato fáze je obvykle ztrá-

tová (s výjimkou některých privatizačních investic, kdy je první 

fáze krátká nebo nenastává vůbec). Ve druhé fázi roste výkon-

nost, konkurenceschopnost i zisk podniku. V této fázi ale investor 

obvykle generovaný zisk z větší části reinvestuje za účelem rozší-

Tabulka 3: Bilance výnosů, jednotlivá salda (mld Kč)

 1995 2000 2005 2006

Saldo bilance výnosů –2,8 –53,0 –155,7 –183,4

Saldo výnosů z práce 2,3 –12,0 –23,5 –35,7

Saldo výnosů z investic –5,1 –41,0 –132,2 –147,7

Ze salda investic

Saldo ostatních investic (úroky) –1,2 20,1 9,3 19,1

Saldo portfoliových investic –5,8 –7,5 6,3 4,3

Saldo PZI 1,9 –53,6 –147,8 –171,1

Pramen: ČNB

Proporce mezi reinvestováním zisku a výplatami dividend je 

pro oblast vnější rovnováhy velmi důležitá. Reinvestice zisku 

představují v platební bilanci podvojně zapsanou položku, kte-

rá se na fi nančním účtu objevuje na kreditní straně a na běžném 

účtu v bilanci výnosů na straně debetní (přesná defi nice reinves-

tovaného zisku je podle ČNB následující: podíl přímého inves-

tora – v poměru k přímé majetkové účasti – na zisku či ztrátě, 

sníženém o proplacené dividendy; výpočet lze vyjádřit vztahem: 

reinvestovaný zisk = zisk běžného roku po zdanění – ztráta běž-

ného roku – dividendy).

Růst reinvestovaného zisku se projevuje jednak ve zvýšení defi -

citu běžného účtu (nárok zahraničního investora na vytvořený 
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ření a dalšího rozvoje fi rmy. Po stabilizaci fi rmy přichází výplata 

dividend, která postupně převažuje nad reinvestováním zisku.

Budoucí vyšší míru repatriací indikuje i mezinárodní kontext: 

z analýz UNCTAD (World Investment Report, 2006) vyplývá, že 

v průměru investoři z rozvinutých zemí (data za 33 rozvinutých 

ekonomik) v období 1990–2004 55 % zisku repatriovali. Během 

uplynulých deseti let podíl repatriací (resp. vyplácených divi-

dend) osciloval mezi 50–60 %. Oproti tomu investoři z rozvojo-

vých zemí měli mírně vyšší průměrnou tendenci k reinvesticím, 

v ČR jsou ale v naprosté většině investoři z vyspělých zemí. Lze 

tedy s vysokou pravděpodobností očekávat, že postupně i v ČR 

dojde ještě k dalšímu růstu významu repatriací.

Vývoj běžného účtu bude v následujících letech záležet na vývo-

ji bilance výkonů (obchod zbožím a službami) a bilanci výnosů. 

Je vysoce pravděpodobné, že defi cit bilance výnosů poroste rych-

leji než aktivum bilance výkonů (viz graf 6). Důležitým faktorem 

pro fi nancování defi citu běžného účtu bude potom poměr mezi 

výplatou dividend a přílivem PZI do základního kapitálu (reinves-

tice zisku jsou z hlediska platební bilance neutrální položkou). 

Graf 7 ukazuje jasný trend: zatímco výplaty dividend rychle 

rostou, příliv PZI do základního kapitálu naopak klesá (s výjim-

kou roku 2005, který byl výjimečný rozsahem velkých privati-

začních akcí, je od roku 2003 příliv PZI do základního kapitálu 

podstatně nižší než odliv dividend). Je pravděpodobné, že bude 

klesat i nadále, protože privatizační prostor je již téměř vyčerpán 

a investoři se posunují postupně k zemím s ještě nižšími pracov-

ními náklady. V této souvislosti připomeňme, že relativně nízké 

pracovní náklady byly velmi důležitým faktorem, který příliv PZI 

do ČR podporoval.

V případě ČR potvrdily relevantní odborné studie podstatnou 

roli levných pracovních nákladů jakožto rozhodovacího fakto-

ru zahraničních investorů při alokaci PZI do středoevropských 

zemí – viz např. Hunya – Geishecker (2005), Král (2004). V čes-

ké ekonomice je v rámci těchto zemí nejvyšší disproporce mezi 

úrovní ekonomické vyspělosti (relativní úrovní HDP na 1 obyva-

tele) a relativní úrovní mezd. Z dlouhodobého hlediska je důraz 

na význam levných pracovních nákladů v ČR jakožto destinaci 

PZI značně varovná. Koncentrace tohoto typu investic, která je 

obvykle spojena se středně vyspělou produkcí a vytvářející poslé-

ze odpovídající strukturu nabídkové strany ekonomiky, se může 

stát brzdou přechodu ke kvalitativně a technologicky nejvyspělej-

ším výrobám.

V horizontu dalšího desetiletí lze očekávat přechod domácích 

fi rem k rostoucímu investování v zahraničí a dle fi nančního cyklu 

investic i následnému inkasu dividend. Prozatím zůstává otázkou, 

v jakém časovém horizontu se tendence zvyšujících se příjmů 

z PZI prosadí výrazněji. V současné době je investiční pozice PZI 

hluboce pasivní, takže pravděpodobně bude záležitostí minimál-

ně jedné dekády, než začnou příjmy z PZI vyrovnávat odliv výno-

sů z PZI v rozsahu, který by umožnil částečnou konsolidaci bilan-

ce výnosů. 

Proto je vysoce pravděpodobné, že v průběhu nejbližších let 

dojde k situaci, kdy na pokrytí výplat dividend bude potřeba čer-

pat dluhový kapitál. Ani varianta dalšího přílivu PZI do základ-

ního kapitálu není dlouhodobě bez nákladů: i když tento příliv 

umožní fi nancovat nedluhově defi cit běžného účtu, po určité 

době pouze posílí spirálu sílící výplaty dividend. 

Graf 7: Výplaty dividend a příliv PZI do základního kapitálu (mld Kč)

PZI do základního kapitálu, mld Kč

Výplaty divident, mld Kč

Zdroj: ČNB
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Rizika přílivu kapitálu

Tématem dnešního světa je oceňování rizika. Není–li  oceněno 

správně, vždy přichází určitá korekce, i když nevíme s jakým 

zpožděním a v jaké podobě. I v souvislosti s PZI vyvstávají rizi-

ka – jejich ocenění rozhodně není triviální záležitostí. Rostoucí 

penetrace fi rem pod zahraniční kontrolou ve spojení s relativně 

vysokou ziskovostí zahraničních fi rem a prohlubující se tendenci 

k výplatě dividend vytváří rizikový prostor pro vnější rovnováhu. 

Riziko by nabylo na intenzitě v momentu vstupu do ERM II, 

kdy by měnový kurz neměl vybočovat ze stanovených mantinelů. 

Měnová politika již ale v tomto období bude částečně svázána blíz-

kostí vstupu do EMU, protože v momentu vstupu nelze ekonomi-

ku vystavit šoku z náhlé výraznější změny úrokového diferenciá-

lu. V uplynulém období byly úrokové sazby měněny velmi zvolna, 

nikdy nedošlo k jiné změně než v rozsahu 25 bazických bodů, při-

čemž každá změna byla makroekonomickými odborníky i analyti-

ky fi nančních trhů široce diskutována. Nelze jasně vyhodnotit, jak 

silně by jednorázový šok přechodem na odlišnou sazbu ekonomi-

ku zasáhl, ačkoli zásadní směr vlivu je zřejmý – jednorázovým pře-

chodem na nižší úrokovou sazbu by byla uvolněna infl ace, náhlé 

zpřísnění měnové politiky by podvázalo hospodářský růst.

Koruna může být v období ERM II vystavena obdobným tlakům 

jako při fi xním kurzu, devalvace ale není možná. Riziko je podpo-

rováno vysokým defi citem veřejných fi nancí. Všechny tyto fakto-

ry by mohly vést k obratu v chování investorů. Depreciace kur-

zu pod spodní hranici kurzového pásma by mohla nucený pobyt 

v ERM II prodloužit. To, že prodlužování setrvání v tomto režimu 

nad povinné dva roky není pro ČR žádoucí, přitom představuje 

snad jedinou oblast, v níž u problematiky přijetí eura existuje jas-

ný konsensus. 

Dopady předchozího silného přílivu PZI do oblasti vnější rov-

nováhy jsou dalším argumentem pro to, že česká ekonomika v dal-

ších minimálně deseti letech (do té doby, než se uzavře investiční 

kruh a pozitivní dopady domácích PZI v zahraničí budou napo-

máhat konsolidaci běžného účtu) bude potřebovat jak vlastní 

měnový kurz, tak i autonomní měnovou politiku. Ztráta těchto 

nástrojů by s vysokou pravděpodobností přetavila vnější rovnová-

hu, která je primárně odrazem vyšší míry investic nad úsporami 

v ekonomice, do podstatně méně příznivého makroekonomic-

kého obrázku, než na jaký jsme si v posledních pěti letech zvykli 

– tedy na solidní hospodářský růst doprovázený nízkou infl ací.

Ačkoli tedy vnější rovnováha není primárně spojována s pro-

blematikou vstupu do EMU, vazba mezi vnější ne/rovnováhou, 

kurzovým režimem a měnovou politikou zřetelně existuje. I zde 

je viditelné poněkud krátkozraké zaměření evropských autorit na 

okrajové problémy, které představují rizika pouze pro fungování 

hlavních ekonomik eurozóny. To, že riziko vnější rovnováhy pro 

nejbližší období vyvolává do značné míry právě předchozí masiv-

ní příliv PZI, by mělo znamenat varování pro ty tvůrce hospodář-

ské politiky, kteří by snad viděli cestu ke konsolidaci v dalším lá-

kání zahraničních investorů. Není snad třeba připomínat, že celá 

spirála vedoucí od přílivu PZI až k masivní výplatě dividend by se 

tím dále roztočila a prohloubila. Příliv PZI do specifi ckých oborů 

jistě má svůj smysl, nicméně je třeba zodpovědět řadu otázek, kte-

ré na makroekonomické úrovni v souvislosti s PZI  vyvstávají. 

Závěrem

Závěrem se pokusíme naformulovat problémové okruhy, kte-

ré lze považovat z hlediska současné makroekonomické reality 

za nejnaléhavější. PZI zvýšily investiční potenciál české ekonomi-

ky vysoko nad vlastní možnosti. Mají pravděpodobně významný 

podíl na tom, že se ekonomika dostala na svůj potenciál, resp. jej 

v současné době již překročila. Ekonomika generuje poptávkově 

infl ační tlaky, objevují se kapacitní omezení (trh práce, infrastruk-

tura) dalšího hospodářského růstu. 

Lze kvantifi kovat vliv PZI na současnou pozici ekonomiky 

v rámci hospodářského cyklu? Mají smysl další nabídkové impulsy 

vyvolávané přílivem PZI? Lze odhadnout ideální výši (a struktu-

ru) PZI pro ekonomiku našeho typu? Nedošlo již k určitému „pře-

střelení“ výše PZI v české ekonomice? Hrozí české ekonomice 

odchod investorů – a s jakými důsledky? Kam povede ekonomiku 

další příliv PZI? 

Hospodářská politika potřebuje vyhodnocení přínosů a nákladů 

přímých zahraničních investic – krátkodobých i dlouhodobých. 

Jedná se o téma, které je vysoce aktuální pro domácí výzkum. 
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Tato problematika představuje dosud určité „bílé místo“, které by 

bylo třeba zaplnit, tak aby jedna z předních pozic, která ČR zaují-

má v přílivu i zásobě přímých zahraničních investic v rámci nejen 

tranzitivních, ale i vyspělých ekonomik, nepředstavovala vítězství 

v běhu do neznáma. 
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Přímé zahraniční investice nemá smysl podporovat daňovými 

a jinými pobídkami. Plynou tam, kde je to pro zahraniční podni-

katele ekonomicky efektivní. S investičními pobídkami tam při-

plynou také, jenom nás to přijde zbytečně draho – a navíc připly-

nou i někam, kde to ekonomicky efektivní není. Dochází k distor-

zi trhu a k chybné alokaci kapitálu. Ze stejného důvodu nepovažu-

ji za smysluplné přijímat z ohledu na přímé zahraniční investory 

společnou měnu – euro. 

Kapitálové toky a potřeba flexibilního kurzu

Podle převažujícího názoru ekonomické teorie je v situaci 

liberalizovaných kapitálových toků – tedy volného pohybu kapi-

tálu přes hranice – velmi důležité, aby ekonomika měla fl exibil-

ní kurz a vlastní měnovou politiku. Zvláště to platí pro malou 

otevřenou ekonomiku. Měnová politika může mírnit dopady 

kapitálových pohybů. Flexibilní kurz může brzdit jejich rozsah 

a působit jako automatický stabilizátor. Při fi xování kurzu na-

opak hrozí narůstání vnější nerovnováhy, která se nakonec může 

řešit více či méně prudkými turbulencemi. Historie a součas-

nost ČR i některých zemí eurozóny dává tomuto teoretickému 

poznatku za pravdu.

Měnová politika „šitá na míru“ dané ekonomiky může pomo-

ci v případě nadměrného přílivu zahraničního kapitálu, včetně 

přímých zahraničních investic – tedy v situaci, kdy příliv je vět-

ší, než je ekonomika schopna efektivně absorbovat. Při pohledu 

nazpět lze rozpoznat určité signály, že ČR si zřejmě v prvé polovi-

ně 90. let prošla obdobím, kdy příliv přímých zahraničních inves-

tic přesáhl její absorpční schopnost. Projevilo se značným zhor-

šením defi citu obchodní bilance, tak jak silně narůstaly dovozy 

Přímé zahraniční investice a euro 

Stanislava Janáčková

poradkyně prezidenta republiky
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technologií a surovin, zatímco proexportní efekt přímých zahra-

ničních investic se pochopitelně projevil až s několikaletým zpo-

žděním. Silný příliv přímých zahraničních investic za této situace 

zároveň přinášel i hrozbu infl ace, kterou se ČNB snažila řešit ste-

rilizací přílivu kapitálu. Přesto se jí však nedařilo držet peněžní 

zásobu pod kontrolou, protože měnová politika je sama o sobě na 

takovou situaci slabá. 

České ekonomice tehdy chyběl důležitý automatický stabilizá-

tor, který by mohl svým pohybem regulovat kapitálové toky – chy-

běl tu fl exibilní kurz. Měnová politika byla založena na kombina-

ci cílování peněžní zásoby s kurzovou kotvou. Strategie pevného 

kurzu byla držena déle, než bylo pro ekonomiku žádoucí, a i poté 

byl kurz uvolněn pouze v úzkém intervalu. V takové situaci sama 

měnová politika nemohla řešit narůstající nerovnováhy, když se 

k přílivu přímých zahraničních investic přidal i příliv krátkodo-

bého a spekulativního kapitálu, a to vše v situaci silně defi citní-

ho obchodu. Nedostatečná fl exibilita kurzu byla jednou z příčin 

následné měnové turbulence. Tato zkušenost ukázala, že česká 

ekonomika, která je silně otevřená pro kapitálové pohyby, potře-

buje fl exibilní kurz. 

Po uvolnění kurzu česká měna rychle znovu získala důvěru, 

příliv přímých zahraničních investic se obnovil, absorpční schop-

nost ekonomiky se postupně zvyšovala a začaly se projevovat 

i příznivé proexportní efekty kumulovaných přímých zahranič-

ních investic. 

Je třeba říci, že přímé zahraniční investice nemusejí mít jen 

příznivé dopady. Jejich stimulace pomocí investičních pobídek 

je drahá, neefektivní, a diskriminuje domácí podnikatele. Repat-

riace zisků z přímých zahraničních investic je dnes pro platební 

bilanci České republiky značnou zátěží. Nicméně přece jen pla-

tí, že v určité etapě, v silně podkapitalizované české ekonomi-

ce, přímé zahraniční investice přispěly k následnému rychlému 

ekonomickému růstu. Pomohly nastartovat proces dohánění, 

který ČR v posledním období vykazuje. Pro plné využití jeho 

pozitivních efektů ale byl – a stále je – velmi důležitý fl exibilní 

kurz koruny. 

Dohánění vyspělejších ekonomik

Dohání-li Česká republika vyspělejší země v ekonomické úrov-

ni, je to doprovázeno růstem naší relativní mzdové a cenové hladi-

ny. A to se může dít dvěma kanály (nebo jejich kombinací) – buď 

posilováním kurzu, nebo vyšší infl ací oproti zahraničí. V posled-

ních sedmi letech se naše relativní cenová hladina zvyšuje téměř 

výhradně posilováním kurzu koruny. Právě to nám umožňuje 

poměrně rychlý růst s nízkou infl ací, při nízkých úrokových saz-

bách. Jakmile bychom se ale koruny vzdali, přelije se konvergence 

mzdové a cenové hladiny nutně do vyšší infl ace, protože kurzový 

kanál konvergence se uzavře.

Posilování kurzu zvyšuje ve vztahu k zahraničí hodnotu všech 

našich aktiv, včetně úspor obyvatelstva – kdežto rychlejší infl a-

ce by naše aktiva naopak znehodnocovala. Už proto je pro nás 

výhodné si ve fázi dohánění kurzový kanál ponechat – a nevzdá-

vat se vlastní měny. Dohánění vyspělejších ekonomik si vyžádá 

ještě řadu let – naše ekonomická úroveň je dnes někde na 

65–70 % průměru eurozóny, naše relativní cenová hladina dokon-

ce těsně pod 60 %.

Odpůrci tohoto argumentu často říkají – kde máte záruku, že 

budeme dál dohánět vyspělejší ekonomiky, hladce a bez přeruše-

ní, a že kurz bude dále posilovat. Taková záruka samozřejmě nee-

xistuje. Naopak, může dojít k dočasnému zastavení růstu naší rela-

tivní ekonomické úrovně, nebo i k zpětnému propadu. Také to již 

česká ekonomika zažila, v druhé polovině 90. let. A v budoucnu 

nás pravděpodobně ještě čekají významné strukturální změny, 

které nemusejí proběhnout hladce. Zatím máme vyšší podíl tra-

dičního průmyslu, než ekonomiky s obdobnou úrovní HDP na 

hlavu – zejména jsme vysoce závislí na automobilovém průmyslu. 

Nedá se vyloučit, že přijde i etapa razantního odlivu minulých pří-

mých zahraničních investic, pokud by zahraniční vlastníci zača-

li tyto výroby masově přesouvat dále na východ, do zemí s ještě 

levnější pracovní silou. Ze stejného důvodu může odtékat i náš 

domácí kapitál.

Ale i v takové situaci bude nesmírně důležité, abychom měli 

vlastní měnu a fl exibilní kurz. Dočasná depreciace kurzu může 

zbrzdit odliv kapitálu, zmírnit defl ační tlaky a zároveň posílením 

naší konkurenční schopnosti usnadnit naši strukturální adaptaci. 
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Relativní cenová hladina naší ekonomiky by se depreciací kur-

zu sice snížila, ale nemuselo by dojít k propadu naší ekonomic-

ké úrovně (měřené HDP na hlavu v paritě kupní síly). A pokud 

dokážeme potřebné strukturální změny dobře zvládnout, začne-

me znovu dohánět vyspělejší ekonomiky. A také kurz se po krát-

kodobém výkyvu může vrátit k dlouhodobému apreciačnímu 

trendu, který je právě na procesu dohánění založen. Posilová-

ní kurzu nás pak bude znovu chránit před infl ací, která by jinak 

byla spojena s dlouhodobým trendem růstu naší relativní cenové 

 hladiny.

Zkušenosti zemí uvnitř eurozóny

Dohánějící země uvnitř eurozóny, země typu Řecka nebo Por-

tugalska a další, už volbu mezi posilováním kurzu a vyšší infl ací 

nemají. Chtě nechtě jdou infl ační cestou, protože se vzdaly vlast-

ní měny. A zajímavé je, že vstupem do eurozóny se tyto ekonomi-

ky nestaly přitažlivějšími pro přímé zahraniční investice. Místo 

toho se u nich vytvořila spíše domácí úvěrová bublina, protože 

při jejich vyšší infl aci jim společná měnová politika přináší velmi 

nízké až záporné reálné úrokové sazby. Domácí úvěrová expanze 

natolik tlačí na dovozy, že se těmto zemím silně zhoršily obchod-

ní bilance. Defi city jsou posilovány vyšší infl ací, která oslabuje 

jejich konkurenceschopnost.

Pro Českou republiku z toho plynou dvě poučení: nemá smy-

sl rychle přijímat euro kvůli obavě, že bez eura nás budou přímé 

zahraniční investice míjet a směřovat do jiných ekonomik. Česká 

republika je dnes pro zahraniční investory velmi důvěryhodnou 

ekonomikou a přijetí eura by v tomto směru již sotva přineslo 

výrazný nový impuls.

Podnikatelé by se sice zbavili kurzového rizika ve vztahu 

k euru, klesly by jim transakční náklady ve vztazích s eurozónou, 

ale ta mince by měla i druhou stranu. Podniky by pak zároveň 

musely fungovat v prostředí vyšší infl ace, vyšších nominálních 

úrokových sazeb, přestaly by se jim zlevňovat dovozy a čelily by 

daleko větším mzdovým tlakům. Kromě vyšší infl ace by mzdy 

hnala nahoru i mzdová nákaza, protože se zavedením eura by se 

rozdíly ve mzdách staly daleko transparentnějšími. Vývoj našeho 

zahraničního obchodu ukazuje, že se domácí podnikatelé i přímí 

zahraniční investoři na stávající situaci – nízká infl ace a posilující 

koruna – dobře adaptovali. Jde totiž o poměrně dobře předvída-

telné prostředí. Přijetí eura by naopak mohlo vyvolat v naší ceno-

vé a mzdové hladině těžko předvídatelné pohyby. 

Zkušenosti dohánějících členů eurozóny ukazují, čím bychom 

pak i my procházeli: růst HDP by sice zůstal nad průměrem eu-

rozóny, ale měli bychom i nadprůměrnou infl aci – kvůli ztrátě 

kurzového kanálu konvergence cenových hladin by se naše míra 

infl ace mohla zvýšit až o 3,5 nebo 4 procentní body. Úrokové saz-

by, stanovené ECB, by byly nominálně vyšší, ale přitom by se reál-

né sazby u nás jevily jako velmi nízké, dokonce záporné – což by 

ztěžovalo efektivní investiční rozhodování. Tato situace by pod-

porovala úvěrovou expanzi, růst domácí poptávky nad možnosti 

nabídky, růst dovozů a brždění vývozu, rychlý nárůst defi citu ob-

chodní bilance; kurz by to již nemohl korigovat, takže bychom se 

stále více zadlužovali v zahraničí.

Zadlužování dohánějících zemí eurozóny u těch bohatších, 

typu Německa, v situaci, kdy mezi nimi nestojí měnový kurz a kdy 

vzájemné platební bilance zdánlivě ztrácejí na významu, je otevře-

ným problémem, který ještě může eurozóně přinést vážné potíže. 

Absence mechanismů, které by uvnitř eurozóny bránily nekontro-

lovanému narůstání podobných nerovnováh mezi zeměmi, je zne-

pokojivá. Je to situace, kdy úrokové sazby přestávají vysílat pravdi-

vé signály o efektivnosti investic i o rizikovosti hypoték a dalších 

úvěrů. Kapitálové toky, včetně přímých zahraničních investic, pak 

mohou být směrovány do neefektivních způsobů užití. Ocitnout 

se v obdobné situaci by pro českou ekonomiku rozhodně nebylo 

zdravé. A to by nám hrozilo, kdybychom přijali euro, ještě dokud 

se naše ekonomika nachází ve fázi dohánění a dokud naše relativ-

ní cenová hladina konverguje k úrovni vyspělejších zemí.



B.
Doplňkové texty



55

Cílem stati je zhodnocení investičních pobídek z hlediska mezi-

národní daňové konkurence. Investiční pobídky, jakožto legisla-

tivní nástroj státu nepochybně ovlivňují atraktivnost země pro 

investory. Ekonomická literatura se shoduje, že investiční pobídky 

zdaleka nejsou hlavním faktorem rozhodování o umístění inves-

tice, že nicméně v konečné fázi rozhodování může výše pobídky 

hrát roli v tom, do které jurisdikce v rámci nějakého širšího regio-

nu investor nakonec svoji investici umístí.

V první části uvedeme přehled vnímání investičních pobídek 

v ekonomické literatuře a zároveň ukážeme, z jakých teoretic-

kých východisek vychází legislativa Evropské unie týkající se in-

vestičních pobídek. Ve druhé části popíšeme investiční pobídky 

v kontextu mezinárodní daňové konkurence. Posoudíme jednak 

 konkurenci ve standardních sazbách daně z příjmu právnických 

osob a jednak konkurenci v míře investičních pobídek s ohledem 

na omezení plynoucí z legislativy EU. Ve třetí části budeme kvan-

tifi kovat investiční pobídky v ČR z hlediska objemu udělovaných 

podpor. 

Stať ústí v závěr, že systém investičních pobídek je distorzní 

politikou a že lepší formou daňové konkurence je snižování vše-

obecných daňových sazeb. 

Investiční pobídky jako nevhodný 
nástroj daňové konkurence*

Petr Mach

Centrum pro ekonomiku a politiku

* Příspěvek vychází z textu, který byl na konci roku 2007 zpracován pro studii 
Národohospodářské fakulty VŠE v Praze pro Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a který je k dispozici na http://download.mpo.cz/get/32013/35445/388865/
priloha001.pdf
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Investiční pobídky jsou selektivní podporou vybraným investo-

rům, kteří splňují nějaká specifi cká, ať již pevně daná nebo ad hoc 

stanovená, kritéria. Investiční pobídky tak vytváří v dané ekono-

mice dvě skupiny investorů – jedněch, na které se vztahují obec-

ná pravidla, a druhých, kteří požívají oproti první skupině výhod 

investičních pobídek, které mívají obvykle formu dotací nebo 

daňových úlev. Z hlediska státu, z hlediska příjemce pobídky, 

z hlediska ostatních daňových poplatníků i z hlediska celkového 

ekonomického dopadu je jedno, zda má pobídka podobu přímé 

dotace nebo podobu daňové úlevy.

Ekonomická literatura se shoduje, že investiční pobídka je 

formou selektivní státní podpory (dotace), která ovlivňuje trž-

ní alokaci zdrojů (pokřivuje trh). Ekonomická literatura ovšem 

není zcela jednoznačná v odpovědi na otázku, zda jsou investič-

ní pobídky prospěšné či škodlivé, neboli, zda je nebo není někdy 

pokřivení trhu žádoucí. 

Ucelený přehled ekonomického hodnocení investičních pobí-

dek poskytuje obsáhlá shrnující studie OSN (2004), která hodno-

tila relevantní soubor existujících prací o investičních pobídkách. 

Podle této zprávy „pobídky mohou být ekonomicky ospravedlni-

telné, pokud vykompenzovávají tržní selhání, např. pokud slouží 

k překonání počáteční bariéry, aby se pak díky počátečnímu při-

lákání významného investora dozvěděli další investoři o oblas-

ti, kde je sice investování výhodné, ale moc se o tom neví“ (OSN 

2004, s. 60).

Tento obecný argument ve prospěch pobídek, a sice že investo-

vat v dané lokalitě je výhodné, pouze se o tom neví, je pak v lite-

ratuře dále rozváděn. Přilákání investora způsobí inkasování pozi-

tivních efektů, jako je „přelití“ (spillover) pracovních postupů 

(know-how) „zdarma“ na ostatní subjekty v ekonomice. 

Podmínkou, aby investiční pobídky přinesly pozitivní efekt 

pro hostitelskou ekonomiku, je podle ekonomické  literatury, aby 

se lákané fi rmy fundamentálně lišily od fi rem, které již existují na 

domácím trhu. „Investiční pobídky [pro zahraniční investory] jsou 

ospravedlnitelé jen tehdy, pokud se zahraniční investoři zásad-

ně liší od domácích investorů, pokud přinášejí nějakou specifi c-

kou nehmotnou hodnotu, která se přelije na domácí fi rmy... Jinak 

dotování zahraničních investic pokřivuje konkurenci a může vést 

k významným ztrátám pro domácí fi rmy“ (OSN 2004, s. 61). 

Literatura obvykle neřeší, jak konkrétně může dojít k tomu, že 

investování v dané lokalitě je výhodné a přitom se o tom neví, 

neboli kdy může nastat ta situace, že je ruka státu nutná k tomu, 

aby přilákala do země cizí investory, jejichž přítomnost prospěje 

ekonomice jako celku. 

V literatuře je rozebírána řada úskalí s pobídkami spojených. 

Tato úskalí v podstatě souvisí s rizikem „vládního selhání“ – kdy 

ruka státu vede investory k méně efektivní alokaci zdrojů. „Pobíd-

ky mohou být ekonomicky neefektivní, pokud přivádějí investi-

ce jinam, než kam by šly jinak na základě ekonomické úvahy ne-

ovlivněné pobídkou. Navíc pokud podmínky, kvůli kterým by bez 

pobídky investor nepřišel, přetrvávají, i jakmile pobídka vyprší, 

může se investor sebrat investovat jinde“ (OSN 2004, s. 61).

Obvykle se setkáváme s doporučením, že než aby selektivní 

pobídky kompenzovaly nějaké tržní selhání, je lepší odstranit pří-

mo dané selhání. Pokud totiž investiční pobídky slouží jen jako 

náplast na jiné obecné problémy, pouze oddalují skutečné řešení 

těchto problémů. „Pokud je cílem pobídky napravit nějaké tržní 

Ekonomická literatura široce diskutuje, zda jsou investiční 

pobídky efektivním, nebo neefektivním nástrojem hospodář-

ské politiky. Ekonomicky jsou výhodné tehdy, pokud překoná-

vají existující „tržní selhání“. Příkladem je přilákání investorů 

do míst, kdy by bylo investování výhodné i bez pobídky, ale 

investoři to tak nevyhodnotili. Pobídka tak přiláká investory 

a pozitiva v podobě rozšíření know-how se přelijí na zbytek 

ekonomiky. Na druhé straně je s udělováním pobídek spoje-

no riziko „vládního selhání“, kdy vláda deformací tržních pod-

mínek vede investory k neefektivní alokaci zdrojů. V souladu 

s teorií, podle které investiční pobídky pokřivují trh, je tato for-

ma veřejné podpory v principu odmítána Evropskou unií. EU 

nicméně povoluje tento druh státního zásahu v chudých regi-

onech jako výjimku z pravidla.

Investiční pobídky v ekonomické literatuře
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selhání, pak nejlepší cestou je dané selhání napravit, než jej jen 

kompenzovat pobídkou... Navíc pokud pobídka pouze vykom-

penzovává oslabení místních komparativních výhod, pak pouze 

oddaluje tržní přizpůsobení se, a to na účet daňových poplatníků, 

kteří pobídky platí“ (OSN 2004, s. 61).

Oním selháním vedoucím k nezájmu investorů, totiž nemusí 

být jen „tržní selhání“ (neviditelná ruka nezajistila, aby se o výhod-

nosti dané lokality vědělo), ale i „vládní selhání“ –  investoři např. 

nejdou do země kvůli všeobecné korupci a špatné vymahatelnosti 

práva. Pak je lepší odstranit korupci a přebujelou byrokracii, než 

její existenci kompenzovat dotací nebo daňovou úlevou pro vel-

kého investora. Naopak, jak upozorňují někteří ekonomové, prá-

vě systém pobídek může korupci naopak povzbuzovat. „Dalším 

problémem mezinárodních investičních pobídek je, že připra-

vují půdu pro dobývání renty. Selektivnost v kombinaci s nedo-

statkem transparentnosti zvyšuje riziko rent-seekingu a korupce“ 

(Blomström 2002, s. 177).

Kromě toho ekonomická literatura vyjmenovává řadu dalších 

možných negativních efektů, které mohou být s udělováním po-

bídek spojeny. Studie OSN např. upozorňuje na nebezpečnou 

asymetrii mezi bohatými a chudými zeměmi, která dává bohatým 

zemím výhodu nad chudými, a jež způsobuje, že chudé země, kte-

ré nemají prostředky na štědré pobídky, budou mít ztíženou mož-

nost využívat své komparativní výhody a vymanit se ze své chudo-

by. „Když bohaté a chudé země usilují o stejnou investici, způso-

buje tato asymetrie neefektivní vychýlení. Bohaté země si mohou 

dovolit nabídnout štědřejší pobídku a bohatá země pak investici 

buď na úkor chudé země získá, nebo dotlačí chudou zemi k příliš 

nákladným pobídkám“ (OSN 2004, s. 61).

S tím souvisí i riziko „přestřelování“ pobídek. Systém udělová-

ní selektivních pobídek s sebou nese riziko přestřelení štědrosti 

investiční pobídky v konkurenci se sousedními vládami. Případné 

pozitivní efekty investice pro ekonomiku jako celek tak mohou 

snadno být přetaveny ve vyšší zisk pro investora na úkor zbytku 

ekonomiky. „Když si vlády konkurují ve výši pobídek, mají ten-

denci přestřelovat a ve výsledku mohou udělené podpory snadno 

převážit případné pozitivní efekty přelévání pozitivních (spillo-

ver effects)“ (OECD 2002, s. 177). 

Nelze se ani vyhnout tomu, že některé investiční pobídky bu-

dou jednoduše vyhozenými penězi, protože část pobídek vždy 

spadne do klína ve formě nečekaných zisků fi rmám, které byly 

odhodlány realizovat své investice i bez pobídek: „Systém inves-

tičních daňových pobídek znamená vždy do určité míry daňovou 

úlevu i pro investice, které by byly realizovány i bez existence 

daného systému pobídek“ (OECD 2006, s. 41). 

Ekonomové rovněž upozorňují na to, že investiční pobídky 

v praxi neznamenají přilákání investorů s cílem překonat „tržní 

selhání“, ale že naopak státní ruka nastavuje pro uchazeče inves-

tiční kritéria, která jsou vzdálena tržním důvodům pro investici. 

Investiční pobídky jsou obvykle udělovány na základě plnění urči-

tých investičních podmínek (jako je velikost investice, plánovaný 

počet pracovních míst, očekávaný objem exportu apod.). 

Investiční podmínka (kritérium) funguje jako jakási daň, kte-

rou investor podstupuje (musí investovat více kapitálu, než kolik 

by chtěl investovat jinak, musí zaměstnat více lidí, než kolik by 

chtěl zaměstnat jinak apod.). Všechny tyto podmínky snižují zisk 

investora oproti stavu, kdy by investoval bez podmínek stanove-

ných vládou. Investiční pobídka (zvýhodnění) je vlastně kompen-

zací investorovi, která má uvedené investiční podmínky vyvážit.

„Investiční podmínky lze považovat za zvláštní  komplikovanou 

dodatečnou daň uvalenou na zahraniční investory. Z tohoto 

pohledu investiční podmínky nemají žádný pozitivní efekt pro 

hospodářský rozvoj... Investiční podmínky jsou stěží obhajitelné, 

i když jsou nepovinné, a musí být plněny jen výměnou za získání 

investičních pobídek“ (Tomšík 2006, s. 2).

Pokud jsou tedy investiční pobídky udělovány výměnou za 

plnění určitých specifi ckých náležitostí – jak tomu v praxi bývá 

– pak je jejich důsledkem neefektivní alokace zdrojů: „Uplatňo-

vání investičních podmínek vede k suboptimální alokaci zdrojů 

a omezuje efektivnost“ (Tomšík 2006, s.15).

Investiční pobídky v legislativě Evropské unie

Poskytování investičních pobídek je v zemích, které jsou čle-

ny Evropské unie, omezováno pravidly Evropské unie. Evropská 

unie povoluje poskytování investičních pobídek – ať již ve formě 
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dotací nebo daňových úlev – jen jako výjimku z obecného pravi-

dla. Evropská unie je tedy v principu proti investičním pobídkám. 

K tomu ji dílem inspirovala výše popsaná ekonomická teorie 

a dílem ji k tomu tlačí realita principu jednotného trhu, který je 

základním pilířem Evropské unie – odstranění vnitřních celních 

hranic totiž znemožňuje členským zemím případné dotace posky-

tované v sousedních zemích kompenzovat zvýšením dovozního 

cla, což býval po staletí základní nástroj ochrany domácího trhu.

Jak uvádí Generální ředitelství Evropské unie pro hospodář-

skou soutěž, vycházeje ze základních smluv Evropské unie, „veřej-

ná podpora je formou státní intervence s cílem podpořit určitou 

ekonomickou aktivitu. Z toho plyne, že určitým sektorům ekono-

miky, regionům nebo činnostem se dostává výhodnějšího zachá-

zení než jiným, což pokřivuje konkurenci, protože tak dochází 

k diskriminaci mezi společnostmi, které podporu dostávají a spo-

lečnostmi, které podporu nedostávají...Veřejná podpora proto 

představuje hrozbu pro fungování vnitřního trhu. Autoři Smlou-

vy zakládající Evropská společenství si byli tohoto rizika vědomi 

a nastavili systém tak, že stojí na principu, že veřejná podpora je 

neslučitelná se společným trhem, že ale na druhou stranu uznává 

ospravedlnění státní podpory ve výjimečných situacích.“ 

Investiční pobídky tedy v členských zemích Evropské unie 

existují a Evropská unie vytváří pro jejich udělování mantinely. Za 

ospravedlnění investičních pobídek Evropská unie obvykle pova-

žuje relativní zaostávání regionu za průměrem EU v úrovni hru-

bého domácího produktu. 

Investiční pobídky jako forma daňové konkurence 
mezi státy

Jedna věc je teorie, druhá věc je praxe. Ačkoliv  ekonomická 

teorie je k investičním pobídkám spíše kritická, v praxi jsou in-

vestiční podmínky uplatňovány jako pragmatický nástroj daňové 

konkurence. Jak uvedl ředitel státní agentury na podporu inves-

tic CzechInvest Martin Bruda, „v tuto chvíli je situace taková, že 

pobídky mají prakticky všechny země a pro nás jsou jedním z ná-

strojů, který je nezbytný, abychom s nimi udrželi krok“ (Literární 

noviny 12. 6. 2006, s. 15).

Investiční pobídky jsou tedy nástrojem konkurence mezi státy, 

zdaleka ale ne jediným. Zájem investorů o umístění podniku v da-

né zemi je ovlivněn jednak přirozenými faktory (přírodní pod-

mínky, jazyk, poloha, úroveň mezd), a jednak legislativními fakto-

ry (daně, dotace, regulace). 

Tyto faktory navíc nejsou na sobě nezávislé, např. nízké daně 

mohou samy o sobě přitahovat investory. Na druhé straně ne-

kvalitní infrastruktura, která může být důsledkem nízkých daní, 

může investory odrazovat. Stát může legislativními nástroji činit 

zemi více konkurenceschopnou nebo méně konkurenceschop-

nou, resp. více atraktivní pro zahraniční kapitál nebo méně atrak-

tivní pro zahraniční kapitál. 

V regionu střední Evropy existuje silná daňová konkurence. 

Státy si konkurují jak obecnými daňovými sazbami, tak mírou 

štědrosti selektivních dotací a daňových úlev – investičních 

pobídek. 

Investiční pobídky snižují vybraným fi rmám daňové břeme-

no. Čím štědřejší jsou investiční pobídky, tím větší je šance, že 

fi rmy kvalifi kující se pro pobídky, budou investovat v ČR. Na 

druhé straně, čím štědřejší jsou investiční pobídky, tím méně 

výhodné je investovat v ČR pro fi rmy, které se pro pobídky ne-

kvalifi kují a které by čelily na českém trhu znevýhodnění. Za-

tímco nízké daně fungují jako univerzální lákadlo investic, in-

vestiční pobídky fungují jako lákadlo i jako odpuzovač investic 

zároveň. Zatímco efekty plynoucí z příchodu fi rem nalákaných 

pobídkami jsou měřitelné, dopady toho, že některé fi rmy kvůli 

pobídkám nepřijdou, nejsou vidět.

V rámci regionu střední Evropy podléhají členské země EU 

pravidlům pro poskytování veřejné podpory a mohou posky-

tovat podporu v mezích stanovených Evropskou unií. Konku-

rence v intenzitě pobídek je proto omezená. Obvykle všechny 

země poskytují pobídky na horní hranici povolené podpory, 

většinou pak formou daňové úlevy z daně z příjmu právnic-

kých osob.
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Standardní daňové sazby

Předmětem této části je zhodnotit investiční pobídky z hledis-

ka mezinárodní konkurence. To nelze učinit bez ohledu na stan-

dardní daňové sazby, které se vztahují na fi rmy bez udělených po-

bídek.

Standardní daňová sazba je důležitým faktorem při rozhodo-

vání o možném umístění investice jednak pro fi rmy, které se pro 

investiční pobídky nekvalifi kují (tj. v ČR pro investice do 100 mi-

lionů korun), a jednak pro fi rmy, které se pro investiční pobídku 

kvalifi kují. Firmy s pobídkou zajímá standardní daňová sazba z ně-

kolika důvodů.

Za prvé se na ně bude standardní daňová sazba vztahovat, až 

pobídku vyčerpají. Čím vyšší je standardní daňová sazba, tím větší 

daňový skok fi rmu čeká po skončení daňových prázdnin.

Za druhé, výše standardní sazby určuje relativní zvýhodnění 

oproti ostatním fi rmám na trhu. Čím větší je sazba daně, tím více 

jsou ostatní fi rmy na trhu znevýhodněny a tím lépe tato investiční 

pobídka pomůže fi rmě s pobídkou v konkurenčním boji.

Za třetí, standardní sazba determinuje celkový objem slevy na 

dani, kterou fi rma získá. Udělená investiční pobídka totiž před-

stavuje strop. Při nízké standardní sazbě nebude fi rma schopná 

celou udělenou pobídku vyčerpat. 

Jak ukazuje graf č. 1, daň z příjmu právnických osob se v jed-

notlivých státech střední Evropy liší. Vyšší sazby daně mají ve 

střední Evropě Německo a Rakousko. Skutečnost, že tyto státy si 

„mohou dovolit“ vyšší daň, musí být kompenzována jinou výho-

dou – lepším přístupem na větší trh, lepší infrastrukturou, lepší 

vymahatelností práva a dalšími faktory. 

Skutečnost, že bývalé komunistické země mají podobně nízké 

sazby, naznačuje, že mezi nimi panuje ostřejší daňová konkuren-

ce. Skutečnost, že Česká republika si „může dovolit“ vyšší  sazbu 

než sousední Polsko nebo Slovensko, svědčí o tom, že je pro 

investory atraktivní v jiných oblastech, které tuto nevýhodu vyšší 

sazby kompenzují, případně že tuto nevýhodu kompenzuje štěd-

řejšími investičními pobídkami.

Jak ukazuje tabulka č. 1 a obrázek č. 2, daň z příjmu právnic-

kých osob podléhá silné mezinárodní daňové konkurenci. Daně 

z příjmu právnických osob mají ve všech zemích regionu tenden-

ci klesat. Je tomu tak proto, že kapitál je mobilním výrobním čini-

telem, proto konkurence v případě této daně působí silněji než 

u daně z příjmu fyzických osob.

Obrázek č. 1: Statutární sazby daně z příjmu právnických osob

Zdroj: KPMG‘s Corporate Tax Rate Survey

Maďarsko Slovensko Polsko Česká
republika

Rakousko Německo

Tabulka č. 1:  Základní sazby daně z příjmu korporací ve střední 
Evropě

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ČR 35% 31% 31% 31% 31% 28% 26% 24%

Slovensko n.a. n.a. 29% 25% 25% 19% 19% 19%

Polsko 34% 30% 28% 28% 27% 19% 19% 19%

Maďarsko 18% 18% 18% 18% 18% 16% 16% 16%

Rakousko 34% 34% 34% 34% 34% 34% 25% 25%

Německo 52% 52% 38% 38% 40% 38% 38% 38%

Zdroj: KPMG‘s Corporate Tax Rate Survey
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Investiční pobídky

Investiční pobídka je vedle standardních daňových sazeb dal-

ším důležitým legislativním faktorem při rozhodování o mož-

ném umístění investice. Stejně jako jsou standardní daňové sazby 

důležité i v rozhodování investorů s investiční pobídkou, je i veli-

kost investičních pobídek důležitá i pro fi rmy, které na pobídku 

nedosáhnou. 

Zatímco pro fi rmy, které na pobídku dosáhnou, je faktorem sti-

mulujícím, pro fi rmy, které na ni nedosáhnou, je faktorem odra-

zujícím. Čím štědřejší jsou investiční pobídky, tím méně fi rem 

nedosahujících na pobídku bude ochotno investovat v České 

republice, protože čím štědřejší je pobídka, tím větší je znevýhod-

nění pro fi rmu bez pobídky. Investiční pobídky tedy fungují jako 

lákadlo investic i jako odpuzovač investic zároveň.

Zatímco výroba, zisk a zaměstnanost ve fi rmách, které pobíd-

ku dostaly, jsou měřitelné veličiny, nerealizovaná výroba, zisk 

a zaměstnanost ve fi rmách, které pobídku nedostaly, nejsou měři-

telné. V ekonomii je ale nutné uvažovat nikoliv pouze to, co je 

vidět, ale i to, co není vidět.

Obrázek č. 2:  Základní sazby daně z příjmu korporací ve střední 
Evropě

Česká republika

Slovensko

Polsko

Maďarsko

Rakousko

Německo

Zdroj: KPMG‘s Corporate Tax Rate Survey

Důsledkem toho, že si státy investičními pobídkami konkuru-

jí o velké investice, je, že vytlačují malé investice. Doprovodným 

efektem investičních pobídek proto často bývají další programy, 

tentokrát na podporu malých a středních fi rem. Stát tak jedno 

pokřivení trhu, které vytvořil, kompenzuje dalším pokřivením 

trhu (proto obdobné argumenty, jaké jsou v této práci použity při 

hodnocení efektivnosti investičních pobídek, platí i pro všelijaké 

programy na podporu „malých a středních podniků“). 

Obrázek č. 4:  Rozdíl ve zdanění pro firmy s pobídkou a bez pobídky 
Rozhodování firem o investici

 V zemi s pobídkami 

Firma dosahující na pobídku BUDE INVESTOVAT

Firma nedosahující na pobídku NEBUDE INVESTOVAT

Obrázek č. 4 názorně ukazuje, jakému znevýhodnění čelí fi rmy 

bez pobídky oproti fi rmám s pobídkou. Když např. stát v červenci 

2006 udělil pobídky nadnárodním pivovarům SABMiller (Plzeň-

ský Prazdroj) ve výši 689 milionů a InBEV (Staropramen) ve výši 

Obrázek č. 4:  Rozdíl ve zdanění pro firmy s pobídkou a bez 
pobídky Rozdíl ve zdanění pro firmy s pobídkou 
a bez pobídky

Firma s pobídkou Firma bez pobídky

Daň 24 %

Zisk po zdanění
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817 milionů, stěžovaly si malé pivovary. „Zásah státu do konku-

renčního prostředí jakéhokoliv oboru je v této míře nepřípustný 

a do pivovarnictví zvlášť,“ uvedl např. Jiří Hušek z pivovaru v Hav-

líčkově Brodě. 

Velikost investičních pobídek

Zatímco standardní výše daňové sazby není v rámci Evropské 

unie regulována a státy si mohou ve výši daňové sazby volně kon-

kurovat, velikost investičních pobídek je v rámci EU omezena. 

Selektivní dotace a daňové úlevy jsou posuzovány jako veřej-

ná podpora (state aid), která podléhá pravidlům politiky hospo-

dářské soutěže Evropské unie. Evropská unie stanovuje závazná 

pravidla pro udělování státní podpory. Základem těchto pravidel 

jsou stropy pro udělení veřejné podpory a členské země mohou 

poskytovat podporu maximálně na úrovni těchto stropů. Člen-

ské státy – včetně České republiky – tyto stropy v zásadě plně 

 využívají.

V principu platí, že chudší země mohou v rámci regionální 

politiky EU poskytovat vyšší veřejnou podporu. Jak ukazuje tabul-

ka č. 2, maximální míra veřejné podpory investicím je stanovena 

na 50 % nákladů investice, a to pro investice do regionů s HDP na 

obyvatele pod 45 % průměru Evropské unie.

Obrázek č. 5 ukazuje s ohledem na tato pravidla Evropské unie, 

jakou maximální míru podpory mohou v některých svých regio-

nech udělit země střední Evropy. Slovensko, Polsko a Maďarsko 

mohou poskytnou podporu až 50 % investice, zatímco Slovin-

sko, Rakousko a Německo nanejvýš 30 % investice. České repub-

lice Evropská unie stanovila maximální míru podpory na 40 % 

 investice.

Tabulka č. 2:  Omezení veřejné podpory v jednotlivých zemích 
pro léta 2007–13

  Maximální výše podpory

  z hodnoty uznatelných

  nákladů investice

Regiony s HDP  do 45 % průměru EU 50 %

na obyvatele do 60 % průměru EU 40 %

 do 75 % průměru EU 30 %

 do 100 % průměru EU 15 %

 nad 100 % průměru EU 10 %

 regiony se statistickým efektem 20 %

Zdroj: Evropská komise

Zdroj: Evropská komise

Obrázek č. 5:  Maximální Evropskou unií povolená míra státní 
podpory
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Obrázek č. 6 ukazuje maximální míru veřejné podpory inves-

tic v jednotlivých regionech Evropské unie. Z obrázku je patrné, 

že Německo může nabídnout 30 % míru podpory jen po investi-

ce ve svých východních zemích, Rakousko také jen ve východním 

Hradsku. Tmavší barva signalizuje vyšší povolenou míru veřejné 

podpory.
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Od těchto obecných pravidel existují odchylky. Např. pro 

„malé a střední podniky“ lze podporu navýšit o 20 %, pro auto-

mobilový průmysl lze poskytovat podporu jen na úrovni 30 % 

výše uvedených stropů, investice nad 50 milionů eur mají podpo-

ru na úrovni stropu jen do 50 milionů eur, zatímco část investice 

mezi 50 a 100 miliony lze podpořit jen na úrovni poloviny stro-

pu a část investice nad 100 milionů eur jen z 34 % stropu, apod. 

(viz http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24215.htm)

Také je třeba připomenout, že uvedené regulace se vztahují 

jen na členské země Evropské unie, ovšem země střední Evropy 

si o investice konkurují i se zeměmi, které nejsou členy Evropské 

unie. Jako příklad země, která aktivně oslovuje potenciální inves-

tory, lze uvést Makedonii. Makedonie se chlubí na stránkách svě-

tového ekonomického tisku, že má nejnižší rovnou daň. Republi-

ka Makedonie láká investory na rovnou daň ve výši 10 % z mezd 

i ze zisku fi rem. Daň z nerozděleného zisku je jako v Estonsku 

0 %. Makedonie má navíc investiční pobídky pro fi rmy investují-

cí ve zvláštních průmyslových zónách – odpuštění celé daně ze 

zisku fi rem a snížení daně z mezd na polovinu. Díky obchodním 

dohodám lze zboží exportovat na trh s 560 miliony obyvatel včet-

ně EU a CEFTA. Registrace fi rmy probíhá na jednom místě a trvá 

tři dny.

Investiční pobídky v České republice

Obrázek č. 6: Míra maximální veřejné podpory investic v EU

Zdroj: Evropská komise

Od roku 1998 do roku 2006 vytvořil stát udělováním inves-

tičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu vůči celkem 

382 příjemcům investičních pobídek potenciální závazky ve 

výši 153,522 mld Kč, z nichž bylo k 31. 12. 2006 vyčerpáno 

11,240 mld Kč, tedy 7,32 %. Cenou za investiční pobídky pro 

jedny fi rmy jsou vyšší daně pro ostatní subjekty, které těm-

to subjektům stěžují konkurenci. Snižování standardní sazby 

daně, ke kterému v posledních letech docházelo, toto nerovné 

postavení zmírňuje.

Od roku 1998 do roku 2006 vytvořil stát udělováním investič-

ních pobídek ve zpracovatelském průmyslu vůči celkem 382 pří-

jemcům investičních pobídek potenciální závazky ve výši 153,522 

mld Kč, z nichž bylo k 31. 12. 2006 vyčerpáno 11,240 mld Kč, tedy 

7,32 %. Zbylých 142,282 mld Kč jsou potenciální dosud neuhraze-

né závazky, které dále narůstají s každou další udělenou investiční 

pobídkou.

Zdůrazňujeme, že jde o potenciální závazky. Většina pobídek je 

totiž udělena ve formě maximální možné slevy na dani z příjmu 

a pobídka vyprší po deseti letech od udělení pobídky. Pokud tedy 

např. fi rma negeneruje dostatečný zisk, nebo pokud standardní 

sazba daně je nízká, nemusí být fi rma schopná pobídku vyčerpat.

Jak ukazuje obrázek č. 6, počet udělených pobídek se dramatic-

ky zvýšil v roce 2006, což lze přisuzovat jednak snížení prahu veli-

kosti investice pro udělení pobídek z 200 na 100 milionů korun 

a jednak poklesu maximální přidělované podpory, kterou Evrop-

ská unie od roku 2007 snížila o 10 procentních bodů na 45 %. 
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Z fi skálního hlediska je důležitý nejen aktuální objem dosud 

udělených pobídek (které představují potenciální závazek státu 

do budoucna), ale i aktuální objem vyčerpaných podpor. Dosud 

stát na daňových úlevách a přímých dotacích vyplatil 7,32 % do-

sud udělených pobídek.

Obrázek č. 6: Počet udělených pobídek od roku 1998

Udělené investiční pobídky (mld Kč, levá osa)

Počet zvýhodněných firem (pravá osa)

Zdroj: CzechInvest

Obrázek č. 7: Kumulovaný počet udělených pobídek od roku 1998

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

–

Udělené investiční pobídky od roku 1998 (mld Kč, levá osa)

Počet zvýhodněných firem od roku 1998 (pravá osa)

Zdroj: CzechInvest

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Ministerstvo fi nancí

Obrázek č. 8: Udělené a čerpané investiční pobídky

čerpání pobídek         udělené pobídky

Investiční pobídky pokřivují trh v České republice. Vedle sebe 

paralelně existují fi rmy s pobídkou a fi rmy bez pobídky. Vzhle-

dem k tomu, že trh je pokřiven ve prospěch velkých fi rem na 

úkor fi rem malých (pobídku lze získat na investici minimálně 

100 milionů korun), mění existence investičních pobídek postup-

ně strukturu hospodářství ve prospěch velkých fi rem. 

Investiční pobídky vytvářejí „dvourychlostní“ ekonomiku, v níž 

existují odlišná pravidla pro fi rmy s pobídkami oproti fi rmám 

bez pobídek. Investiční pobídky snižují vybraným fi rmám daňo-
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vé břemeno. Za jinak stejných okolností platí, že pobídky jedněm 

fi rmám jsou vykoupeny vyšším zdaněním ostatních daňových 

 subjektů. 

Jak ukazuje obrázek č. 9, systém pobídek znamená přeroz-

dělování. Firmy (a občané) bez pobídek platí daně státu a stát 

platí dotace fi rmám s pobídkou. Subjekty bez pobídek dopláce-

jí nejen na přímé dotace, které jsou s pobídkami spojené (dota-

ce až 200 000 korun na nově „vytvořené“ pracovní místo), ale 

doplácejí i na chybějící daně, které stát odpouští fi rmám s po-

bídkou.

Firma bez pobídky navíc čelí tomu, že jí fi rmy s pobídkou mo-

hou snadněji přetahovat zaměstnance, že se mohou fi rmy s pobíd-

kou na trhu podbízet cenově atd. Stručně řečeno, fi rmy bez 

pobídky nemohou s fi rmami s pobídkou soutěžit na rovném trhu 

a dlouhodobě jsou vytlačovány velkými fi rmami, které na pobídky 

dosahují. Tak jako existence investičních pobídek odrazuje zahra-

niční investory, které na pobídku nedosáhnou, stejně tak vytlaču-

je domácí investory, které na pobídku nedosáhnou.

Zatímco investiční pobídky zvyšují investice fi rem, které jsou 

na pobídku nalákány, investiční pobídky snižují investice fi rem, 

které jsou nuceny na systém investičních pobídek doplácet. Fir-

my bez pobídek mají v důsledku vyššího zdanění menší disponi-

bilní příjem, který mohou investovat.

Protože velká část udělených pobídek má podobu odpuštěné 

daně z příjmu, je z hlediska domácí konkurence klíčové, jaký je 

rozdíl ve zdanění u fi rem, která mají investiční pobídku v podo-

bě odpuštěné daně z příjmu, a fi rem, které platí standardní sazbu 

daně. 

V uplynulých letech standardní sazba daně z příjmů kles-

la (postupně z 34 % zisku v roce 1998 na 24 % v roce 2007). To 

snižuje schopnost fi rem pobídky čerpat a snižuje míru zvýhodně-

ní fi rem s pobídkou oproti fi rmám bez pobídky. 

Snižování standardní sazby daně tak jednak snižuje atraktivitu 

investičních pobídek (za jinak stejných okolností), jednak zmen-

šuje pokřivení trhu, které tyto pobídky působí. Čím menší je stan-

dardní sazba daně, tím méně budou fi rmy bez pobídky relativně 

znevýhodněny oproti fi rmám, které pobídku mají. 

Obrázek č. 9: Pobídkové přerozdělování

DANĚ DOTACE

Obrázek č. 10: Zdanění firem v České republice
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Závěr

Systém investičních pobídek je formou daňové konkurence. 

Jde ovšem na rozdíl od konkurence v podobě snižování všeo-

becné daňové sazby o nástroj silně distorzní, který v konečném 

důsledku poškozuje ekonomiku. V rámci schválené vládních refo-

rem během roku 2007 ovšem dochází k řadě pozitivních změn, 

které činí systém investičních pobídek méně škodlivým. 

Jednak se snižuje sazba všeobecné daně z příjmu právnických 

osob (až na 19 % v roce 2010 ze současných 24 %), což sníží pro-

past mezi zdaněním vyvolených fi rem s pobídkou a fi rem ostat-

ních a omezí možnost pobídkových fi rem dovyčerpat udělenou 

slevu na dani. Dalším pozitivním opatřením bylo omezení pří-

mých podpor a soustředění se na podporu formou slevy na dani. 

Lze věřit, že jak se bude zvyšovat povědomí politiků a podnika-

telů o škodlivosti systému investičních pobídek, dojde postupně 

k jejich další eliminaci ku prospěchu daňových poplatníků a rov-

ných podmínek na trhu.
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Význam zahraničních investic se s postupující globalizací neu-

stále zvyšuje. Přímé zahraniční investice mají potenciál vytvářet 

zaměstnanost, zvyšovat produktivitu, přenášet technologie a zna-

losti, zvyšovat exporty a přispět k dlouhodobému ekonomické-

mu rozvoji. Investice fi rem se tak v posledních dvaceti letech sta-

ly reálnými hybateli ekonomického rozvoje řady států a největším 

zdrojem externích fi nancí pro rozvojové země.

V loňském roce dosáhl celosvětový příliv zahraničních investic 

podle statistiky organizace United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) výše 1,306 bilionu dolarů. Proti 

roku 2005 to je meziročně o 38 % více a zároveň se jedná o dru-

hý nejvyšší objem v historii po rekordním roce 2000. Příliv inves-

tic přitom zrychloval ve všech typech států od rozvojových až po 

vyspělé. Vyšší investice mířily jak do fúzí a akvizic, tak i do projek-

tů na zelené louce.

Význam zahraničních investic 
pro českou ekonomiku

Martin Jahn

člen představenstva Škoda Auto, a.s.

Graf 1:  Příliv přímých zahraničních investic na světě, 
1980–2006 (mld USD)

Zdroj: UNCTAD
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V letošním roce se v souladu s mírným zpomalením světové 

ekonomiky předpokládá mírný pokles zahraničních investic, 

nic to však nemění na trendu, který proces globalizace doprová-

zí. V současné době je na světě podle údajů UNCTAD již přibliž-

ně 68 000 nadnárodních korporací, jejichž zahraniční pobočky 

generují přes šest desítek milionů pracovních míst. Již celá jedna 

třetina světového obchodu je tvořena obchodem uvnitř nadná-

rodních korporací.

Vliv zahraničních investic na rozšiřování procesu globalizace je 

nezpochybnitelný. V následujícím textu bych se však chtěl věno-

vat především významu zahraničních investic pro Českou repub-

liku a růst její ekonomiky.

Nový přístup k zahraničním investorům

Do roku 1997 nedisponovala Česká republika konzistentní po-

litikou na podporu přímých investic. Příliv zahraničních fi rem do 

země byl realizován především díky ekonomicky a politicky sta-

bilnímu prostředí, které v porovnání s relativně problematičtější 

situací v sousedních zemích regionu činilo z ČR atraktivní lokali-

tu i bez nabízení vládní podpory. Startovací ekonomická úroveň 

byla vyšší, infl ace a zahraniční zadluženost nižší, mezi stálé výho-

dy patřila geografi cká poloha a relativně vysoká průměrná kvalifi -

kace obyvatelstva.

Stabilizace poměrů v Polsku a Maďarsku a tamní zavedení 

investičních pobídek situaci výrazně změnily. Statistické údaje 

o objemu přílivu zahraničních investic dokazují, že Česká repub-

lika začala ztrácet svoji pozici a v objemu přílivu investic na oby-

vatele zaostávat za svými konkurenty. Ve většině případů navíc 

ČR soutěžila nejen se středoevropskými sousedy, ale i s vyspělými 

tržními ekonomikami jako Irsko, Velká Británie, Německo a další.

V letech 1996–1997 se česká ekonomika dostala do recese a pří-

liv zahraničního kapitálu byl minimální. Vzhledem k tomu, že Čes-

ká republika nemohla v této době nabídnout dostatečnou podpo-

ru, často v mezinárodní soutěži o investice prohrávala. Hrozilo, že 

nízký příliv investic zpomalí rozvoj průmyslu, sníží příjmy z expor-

tu a následně povede ke snížení konkurenceschopnosti české 

 ekonomiky.

Nepříznivý vývoj v objemu přílivu zahraničních investic si pro-

to vyžádal přehodnocení dosavadního přístupu vlády k zahranič-

ním investorům a vypracování programu podpory prostřednic-

tvím investičních pobídek. Koncepční podpora přílivu zahranič-

ních fi rem se v této fázi ukázala jednoznačně prospěšnou a měla 

výrazně pozitivní dopad na českou ekonomiku.

V letech 1993 až 1997 se přímé zahraniční investice  v České 

republice pohybovaly pouze ve výši mezi 1,0 až 2,5 miliardy USD 

ročně. V roce 1998 se již začaly projevovat efekty privatizace 

a nově nastavené podpory ze strany českého státu a nastoupila 

rostoucí tendence. Roční objem investic se zdvojnásobil na 4 až 

6 miliard USD ročně. Co do objemu přílivu přímých zahraničních 

investic, byla nejdůležitějším faktorem privatizace cestou prodeje 

strategickému zahraničnímu investorovi, a to především v oblasti 

bankovnictví, telekomunikací či energetiky.

Investiční pobídky byly jedním z faktorů, které zase velmi pozi-

tivně stimulovaly zvýšení přílivu investic na zelené louce. Tyto 

investice, kde investor postaví nový závod, který vybaví moder-

ními technologiemi, mají na restrukturalizaci průmyslu dokonce 

ještě větší dopad než pouhý transfer majetku.

Z průzkumu, který pro společnost PricewaterhouseCoopers 

provedla fi rma Opinion Windows, vyplývá, že hlavní faktory 

pro umístění investice do ČR byla cena pracovní síly, vzdělanost 

a kvalifi kace pracovní síly, investiční pobídky a geografi cká polo-

ha. Další faktory jako naše makroekonomická a politická stabilita 

jsou podmínkami zcela nezbytnými a bez nich by ČR nebyla jako 

kandidát na umístění investice vůbec zvažována. Rozhodující roli 

sehrály investiční pobídky v případech, kdy se investor rozhodo-

val mezi několika lokalitami s velmi podobnými podmínkami.

Takové případy však v soutěži transformujících se zemí  střední 

Evropy nastávaly docela často a ČR z nich v 90. letech vyšla jako 

vítěz. V letech 1990–2000 přilákala naše ekonomika nejvyšší 

objem přímých zahraničních investic na obyvatele. V letech 1998 

až 2001 přijala Česká republika téměř čtyřikrát více přímých 

zahraničních investic než v předchozích pěti letech. Příznivý 

vývoj pokračoval ve střední Evropě i v letech 2001 až 2005, tedy 

v období, kdy podle údajů UNCTAD došlo celosvětově k poklesu 

investičních aktivit.
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Český statistický úřad i většina ekonomických expertů se sho-

dují, že zahraniční investice měly na oživení tuzemské ekonomi-

ky výrazný vliv. Za vysokým růstem HDP i exportní orientací stojí 

zejména zahraniční podniky.

V roce 1999 došlo k obratu v poklesu průmyslové výroby 

a o rok později začalo dlouhé období rychlého růstu hrubého 

domácího produktu, které trvá dodnes. Rovněž nezaměstnanost 

začala od roku 1999 klesat, nejprve mírně, v posledních letech 

pak již velmi znatelně. Počet lidí bez práce klesal i přes propouš-

tění ve státních podnicích či v celých sektorech (textilní, kožeděl-

ný průmysl). 

Vliv podniků se zahraniční majetkovou účastí na tyto tendence 

v ekonomice byl jednoznačně velmi výrazný. Tržby rostly rychle-

ji než průměr, podíl práce na výrobě byl nižší než u tuzemských 

konkurentů a rovněž mzdy v těchto podnicích převyšovaly repub-

likový průměr. 

Zatímco období konce 90. let a prvních let nového tisíciletí 

bylo ve znamení masivních dovozů strojů a zařízení, poslední léta 

se již projevují efekty v podobě rychle rostoucích exportů zboží. 

Již v roce 2000 se zahraniční fi rmy podle podílely na průmyslo-

vých tržbách z průmyslového vývozu 63,4 %. V loňském roce se 

tento podíl vyšplhal nad tři čtvrtiny.

„S ohledem na velmi limitovanou konkurenceschopnost velké 

části domácích podniků na náročných světových trzích, v obdo-

bí před jejich prodejem zahraničním investorům lze konstatovat, 

že vstup zahraničního kapitálu zabránil propadu českého vývo-

zu, který by nutně nastal, pokud by podniky nepřešly do zahra-

ničního vlastnictví,“ uvádí ČSÚ ve své studii „Vliv aktivit podni-

ků pod zahraniční kontrolou na českou ekonomiku v období 

1997 až 2002“. Právě zahraniční fi rmy tak výrazně pomohly zahra-

ničnímu obchodu, jehož saldo se v posledních letech poprvé 

v historii překlopilo do kladných čísel.

Posun k vyšší přidané hodnotě 

Prvotní masivní příliv velkých společností, který nastal přede-

vším s privatizací, je minulostí a z hlediska absolutního objemu 

investic již tyto roky budou jen obtížně překonatelné. V posled-

ních letech se však dají pozorovat stále výraznější kvalitativní 

změny. Odvětvová struktura přílivu zahraničního kapitálu se zce-

la jednoznačně posouvá od investic náročných na pracovní sílu 

směrem k oborům s vysokou přidanou hodnotou a vývojovým 

centrům.

Obavy, že podpora zahraničních investic udělá z České repub-

liky zemi montoven a levné pracovní síly, se nenaplnily. V novém 

tisíciletí hraje v české ekonomice stále vyšší roli elektronický prů-

mysl a objevuje se stále více projektů v přesném strojírenství, far-

macii nebo zdravotnickém průmyslu. Přidaná hodnota a vývoj se 

však rychle zvyšuje i v odvětvích, o kterých se občas zjednoduše-

ně a velmi nepřesně hovoří jako o oborech založených na lidské 

síle. 

Tabulka 1:  Rostoucí význam zahraničních podniků pro českou 
ekonomiku

 2000 2006

Počet 1071 1971

Podíl na počtu průmyslových podniků 13,5 % 23,2 %

Podíl tržeb v průmyslu 25,3 % 58,6 %

Podíl tržeb z vývozu 63,4 % 75,2 %

Podíl zaměstnanců v průmyslu 17,4 % 41,6 %

Zdroj: ČSÚ

Graf 2:  Vývoj průměrné roční mzdy na zaměstnance v sektoru 
nefinančních podniků, 1997–2002

Zdroj: ČSÚ
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Automobilová společnost Škoda Auto například v současnos-

ti dokončuje technologické centrum, které potvrdí její postave-

ní jako třetího největšího vývojového centra v celém koncernu 

Volkswagen. Rovněž textilní průmysl nepředstavuje jen výrobu 

klasických látek válcovaných levnou asijskou konkurencí, ale také 

výrobu speciálních vláken.

Orientace na vyšší přidanou hodnotu však není jen záležitostí 

několika posledních let. I na závěr 90. let to však byly právě zahra-

niční fi rmy, které táhly přidanou hodnotu vzhůru. Jen v letech 

1997 až 2002 tato hodnota vzrostla téměř čtyřikrát a na jednoho 

zaměstnance zahraniční fi rmy činila 683 tisíc Kč, zatímco u domá-

cích podniků to bylo 408 tisíc Kč.

Obavy odpůrců investičních pobídek, že zahraniční fi rmy jen 

využijí fi nančních zvýhodnění a pak zase odejdou, se tak ukázaly 

jako liché. Jednotlivým případům odlivu investic se nevyhne ani 

Česká republika, půjde však o investice extrémně náročné na pra-

covní sílu. Výrobní závody s nízkou přidanou hodnotou budou 

mířit dále do levnějších zemí, což je však zcela přirozený proces 

a za současné situace velmi nízké nezaměstnanosti nezpůsobí čes-

ké ekonomice výraznější problémy ani v krátkém období.

Tendence směrem k náročnějším výrobám, vyšší přidané hod-

notě a strategickým službám byla podpořena i celkovým ekono-

mickým vývojem země. S rostoucí mzdovou hladinou již investoři 

do ČR nepřicházejí tolik kvůli komparativní výhodě nižších nákla-

dů. Hlavními důvody jsou stále více úroveň zejména technického 

vzdělání, jazyková vybavenost pracovní síly, její fl exibilita či stav 

telekomunikační či dopravní infrastruktury a široká subdodava-

telská základna.

Potenciál České republiky v lákání sofi stikovaných služeb či 

výrob s vysokou přidanou hodnotou tak rok od roku roste. Stá-

le více investorů připojuje k původním montážním závodům 

výzkumná a vývojová centra a rychle se zvýšil i podíl kvalifi ko-

vaných pozic u nových projektů. Centra výzkumu a vývoje v ČR 

provozují společnosti Motorola, Bang&Olufsen, Honeywell, 

 Rockwell, Boeing, Matsushita, Siemens, Bosch, TRW, Volkswagen 

prostřednictvím Škoda Auto a mnohé další.

Neměřitelné efekty zahraničních investic

Vedle statisticky měřitelných dopadů na ekonomiku měly za-

hraniční investice rovněž několik dalších velmi pozitivních efek-

tů. Kresimir Zigic z ekonomického institutu CERGE-EI tyto efekty 

rozděluje následovně: transfer know-how, imitace domácími fi r-

mami, stanovení nových standardů a vzdělávání.

Transfer know-how: investice zahrnující transfer  technologií byly 

zdrojem poznávání nových technologií a organizačních a manažer-

ských postupů. Lidé, kteří prošli pozicemi v zavedených zahranič-

ních fi rmách s propracovaným řízením a dlouhou tradicí fi remní 

kultury, často přecházejí řídit tuzemské fi rmy. Vedle toho sloužily 

zahraniční investice rovněž jako inkubátor schopných podnikatelů. 

Graf 3:  Vývoj přidané hodnoty v podnicích pod zahraniční 
kontrolou a v podnicích domácích, 1997–2002

Zdroj: ČSÚ

Stále podstatnější část zahraničního kapitálu tvoří reinvestice, 

což souvisí s dalším patrným trendem. Zatímco v prvních letech 

převládaly investice na zelené louce, v druhé fázi nastoupila pře-

devším expanze a další investice současných investorů. Již statis-

tika z roku 2001 uvádí, že od zahájení výroby v ČR reinvestova-

lo 91 % zahraničních společností ze zpracovatelského průmyslu. 

Dvě třetiny z nich dokonce investovaly do rozšíření více peněz, 

než byla výše původní investice, zjistil nezávislý průzkum společ-

nosti EMRI provedený pro CzechInvest.
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Zaměstnanci investujících zahraničních fi rem si totiž po osvojení 

know-how často zakládali vlastní úspěšné společnosti.

Imitace domácími fi rmami: rozdílná úroveň technologií a mana-

žerských postupů mezi zahraničními a tuzemskými fi rmami vedla 

k efektu imitace. Domácí fi rmy mohly pozorovat způsoby zahra-

ničních fi rem a díky tomu se staly produktivnější a konkurence-

schopnější.

Stanovení nových standardů: zahraniční fi rmy stanovily nová 

pravidla dodavatelsko-odběratelského styku. Dodavatelé museli 

splnit vyšší standardy a nároky, často podstupovali přímá školení 

a technickou asistenci. Obdobně nároky zákazníků se díky nové 

konkurenci mohly snadněji zvyšovat.

Vzdělávání: zahraniční společnosti začaly velmi často spolupra-

covat s tuzemskými vysokými školami a pomohly tak zlepšit kva-

litu absolventů českých vysokých škol. Často příznivě ovlivnily 

i manažerské metody a postupy na samotných vysokých školách.

Dvojsečný je z hlediska dopadů na domácí ekonomiku efekt 

vyšší konkurence. Na jedné straně zkušenější a technologicky 

vyspělejší zahraniční fi rmy nutily původní tuzemské společnosti 

k efektivnějšímu využití současných technologií, k investování do 

technologií nových a často i ke snižování konečných cen. Na dru-

hé straně pokud byla výkonnostní propast příliš veliká, znamenal 

vstup zahraničních fi rem zánik jejich některých neefektivních 

konkurentů. Tento dopad byl však pouze krátkodobý a fakticky 

znamenal pouze rychlejší pročištění trhu.

Závěr

I při zpětném hodnocení považuji zahraniční investice za jed-

noznačně příznivý faktor, který výrazně ovlivnil pozdější ekono-

mický vývoj v ČR, zásadně přispěl k dlouhodobě vysokému růstu 

HDP, rychlému poklesu nezaměstnanosti, oživení zahraničního 

obchodu a zvýšení přidané hodnoty a produktivity práce. Urych-

lil také přebírání standardních manažerských dovedností a postu-

pů českými fi rmami a jejich manažery a zavádění principů corpo-

rate governance.

Zářijové zasedání představenstva Hospodářské komory ČR při-

jalo usnesení, kterým vyzvalo ministra průmyslu a obchodu Mar-

tina Římana ke zrušení investičních pobídek v České republice. 

Tento návrh jsem k hlasování plénu předložil s plným vědomím 

všech důsledků, které by zrušení pobídek České republice při-

neslo. Jsem přesvědčen, že riziko poškození českých fi rem je pří-

liš vysoké, než abychom mohli dále akceptovat poskytování této 

formy státní podpory. 

Důvodů je několik, od vytváření nerovností v konkurenčním 

prostředí a tím deformování trhu, až po jeden z nejaktuálnějších 

problémů, který v posledních měsících trápí české fi rmy napříč 

obory i regiony, a tím je nedostatek pracovních sil. Požadavek 

Hospodářské komory ČR jsem konzultoval také s premiérem Mir-

kem Topolánkem, který naši výzvu podpořil. I ministr průmyslu 

a obchodu označil již v minulosti investiční pobídky za nesysté-

mové opatření, vyjádřil však obavu, že k jejich zrušení v Poslanec-

ké sněmovně bude chybět politická podpora.

Jakkoli pobídky svého času přispěly k posílení přílivu zahranič-

ního kapitálu do České republiky, je nyní zřejmé, že jejich další 

ovlivňování naší ekonomiky není žádoucí a v jistých oblastech 

je dokonce škodlivé. Selektivní podpora učená jen úzké skupině 

vyvolených zvýhodňuje většinou velké zahraniční fi rmy, kterým 

jsou poskytovány jednoznačné tržní výhody. Systém politiky pod-

por nerespektuje postavení menších fi rem v reálné ekonomice, 

přitom statistické údaje ukazují, že právě tento sektor začíná upa-

dat na úkor rozvoje velkých fi rem.

Hospodářská komora ČR dlouhodobě upozorňuje na nešvar 

investičních pobídek související s vytvářením nových pracovních 

míst, která se zaplňují za cenu odlivu zaměstnanců ze stávajících 

Investiční pobídky se přežily

Jaromír Drábek

prezident Hospodářské komory ČR
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fi rem v regionu. Pro mnohé zaměstnavatele se stal příchod inves-

tora do regionu noční můrou, pro některé naplněnou hrozbou, 

s níž se musí těžce vyrovnávat. Pracovní pozice vytvářené pomo-

cí investičních pobídek naplňují lidé z jiných fi rem. Nedostatek 

pracovních sil přitom představuje jedno z nejvýznamnějších rizik 

dalšího rozvoje české ekonomiky. Nevidím důvod podporovat 

tvorbu pracovních míst u investorů, kteří dnes navíc zaměstnáva-

jí ve svých závodech až z poloviny cizince. 

Podle Analýzy investičních pobídek, kterou vypracovala Vysoká 

škola ekonomická v Praze, dosahují náklady na vytvoření jednoho 

pracovního místa prostřednictvím pobídek průměrně 1,6 mili-

onu korun. Značně tak převyšují náklady na tvorbu nových pra-

covních míst bez těchto státem poskytnutých výhod. Analýza VŠE 

také poukazuje na to, že investiční pobídky v tuzemsku směřo-

valy nejčastěji do Prahy a Středočeského kraje, tedy do regionů 

s nejvyšším hrubým domácím produktem na obyvatele. Jeden 

z deklarovaných cílů pobídek, a to zmenšování rozdílů hospodář-

ské vyspělosti mezi nejrozvinutějšími a nejzaostalejšími regiony, 

tak nemohl být naplněn. 

V České republice je přeinvestováno. Chybí nám kvalifi kovaná 

pracovní síla. Pro další významné investory zde není příliš prosto-

ru. Je na čase udělat z českého hospodářství podnikatelsky atrak-

tivní oblast použitím jiných prostředků, než jakými jsou investič-

ní pobídky. Česko by se mělo vydat cestou motivující k dalšímu 

rozvoji ekonomiky, jako je snižování daní, zjednodušení právní-

ho prostředí, posílení právních jistot a vyhovující infrastruktury 

a celkového zatraktivnění podnikatelského klimatu.

Komora.cz – měsíčník Hospodářské komory ČR, č. 10/2007

Podpora přímých zahraničních investic se stala jakýmsi globál-

ním fenoménem. Prakticky většina zemí to jistým způsobem de-

klaruje a dokonce je podpora zahraničních investic téměř brána 

jako cíl hospodářské politiky. Je ale tento cíl oprávněný? Cílem 

příspěvku je ukázat, že investiční pobídky jsou škodlivé a praktic-

ky se změnily na investiční korporativismus. 

Investiční privilegium

Spousta ekonomů podlehla dojmu, že globální korporace alo-

kující kapitál nakonec zvítězí nad globálním investičním trhem 

a vydobudou si privilegia od většiny vlád světa. Naznačuje se, že 

tomuto tlaku nejde odolat, nelze vyskočit z rozjetého vlaku a je 

nutné podbízet a předhánět se v lákání investic. Pokusím se ten-

to mýtus vyvrátit. Motivace těch, kdo lobují pro podporu velkých 

a především zahraničních investic na úkor ostatních, jsou více 

než zištné. Investiční korporativismus nám skutečně hrozí. Ale 

nikoliv z těch důvodů, které deklarují ti, co straší investičním izo-

lacionismem v důsledku ignorování pobídkového „boje“ o zahra-

niční investory. Příběh investičních pobídek v České republice je 

toho nádherným příkladem.

Mohlo by se zdát, že téma investičních pobídek je už tak trochu 

vyčpělé, neboli že k němu už nelze říci něco zásadně nového. Což 

je fakt, ale jen do určité míry. V nedávné době se objevily dvě ana-

lýzy, které měly přinést „konečně“ světlo do toho, zda investiční 

pobídky mají smysl existence či nikoliv. 

První z nich je analýza „Dopad investičních pobídek na českou 

ekonomiku“, kterou pro Sdružení pro zahraniční investice – AFI 

vypracovala společnost Patria Finance. Podle této analýzy mají in-

vestiční pobídky veskrze pozitivní vliv, a to především na celkové 

Pobídky jako investiční 
korporativismus

Tomáš Munzi

doktorand Národohospodářské fakulty VŠE
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investice, HDP, trh práce, fi skální ukazatele a obchodní bilanci. 

Dosavadní přínos existence investičních pobídek je dokonce vy-

číslen na 170 miliard korun v podobě rozdílu mezi poten ci álními 

produkty za situace existence investičních pobídek a jejich ne-

existence.

mu je asi jasné, že o žádné z obou analýz nelze říci, že by to byla 

stoprocentně hodnotově neutrální, jelikož ani zadavatelé pravdě-

podobně nic takového nepožadovali. Na druhou stranu mělo by 

ekonoma nechat chladným, pokud uslyší, že „cenou za investič-

ní pobídky pro jedny fi rmy jsou vyšší daně pro ostatní subjekty, 

které těmto subjektům ztěžují konkurenci“? Jedná se o hodnoto-

vě pozitivní či neutrální výrok? Ano zdá se jako analyticky hodno-

tově neutrální, který však lze následně ohodnotit v závislosti na 

hodnotové orientaci osobnosti ekonoma. 

Může být však svědomí ekonoma úplně čisté? Neboli jinými slo-

vy je ztížení konkurenčních schopností fi rem v důsledků vyšších 

daní oproti těm, kdo dosáhnou na investiční pobídky jediným 

„užitečným“ vývodem? Nestačí náhodou pouze „cenou za inves-

tiční pobídky pro jedny fi rmy jsou vyšší daně pro ostatní subjek-

ty“? Má vůbec ekonom dál pokračovat v analýze? Může ale i nemu-

sí. Je zde ale pro ekonoma jedno velké nebezpečí. Pokud bude 

pokračovat v hodnotově neutrální analýze, dostane se „nechtěně“ 

do situace, že si o něm ostatní mohou myslet, že považuje stav, 

že v důsledku investičních pobídek mají ostatní fi rmy vyšší daně, 

než by museli mít, za úplně normální. Nemá se hodnotit, ale vzít 

jako fakt, který má být následně analyzován, zda-li skutečně vede 

k vyššímu produktu. To je například i podstata uvedeného grafu 

o vývoji potenciálního produktu od Patria Finance.

Pro otázku hodnocení investičních pobídek je role ekono-

mie sice důležitá, ne však fundamentální. Popisoval jsem to i ve 

svém článku „Devastující pobídky“ (MF DNES 3. 11. 2006). Situ-

ace daňového přerozdělování mezi fi rmami, kde je jedním z kri-

térií zákonné diskriminace mezi subjekty výše investice (dříve 

200 mil., dnes 100 mil. Kč), je sama o sobě eticky neobhajitelná 

a do nebe volající. Ve svém článku jsem to nazval vulgárním uti-

litarismem. Ekonomie tak jistě může popsat logické důsledky 

– jako například zhoršenou konkurenční schopnost fi rem, kte-

ré na investiční pobídky nedosáhnou. Ekonomická analýza však 

nemůže být tím nejzásadnějším kritériem pro jejich hodnocení. 

Tím může být už v první fázi etika či politická a právní fi lozofi e, 

nikoliv ekonomie. 

Myšlenkoví tvůrci a dnešní stoupenci investičních pobídek 

velmi dobře vědí, že za situace velmi nízkého zdanění by nemě-

Pramen: Patria Finance

Druhou studii o investičních pobídkách vypracovala Vysoká 

škola ekonomická v Praze  na objednávku Ministerstva průmys-

lu a obchodu. Ta je k investičním pobídkám o poznání kritičtěj-

ší. Mimo jiné se v ní také říká, že  „cenou za investiční pobídky 

pro jedny fi rmy jsou vyšší daně pro ostatní subjekty, které těm-

to subjektům ztěžují konkurenci“. Tento kontrast je až zarážející, 

nicméně z jednoho ze závěrů studie Vysoké školy ekonomické 

si můžeme vzít jednu důležitou věc, která nám posouvá debatu 

o investičních pobídkách na jinou úroveň.

Vulgární utilitarismus

Vyvstává zde otázka hodnotové neutrality ekonomie jako vědy, 

které se už věnovaly generace ekonomických metodologů. Každé-



90 91

ly pobídky jakýkoliv význam, protože by úroveň přerozdělování 

neospravedlnila administrativní náklady celého byrokratického 

aparátu, který má pobídky na starosti. Za situace vysokého zdaně-

ní je však situace diametrálně odlišná. Velké korporace mají v glo-

bální ekonomice mnohem větší prostor k daňovému plánování 

a vlády sociálních států si to moc dobře uvědomují. Dochází tak 

pro ně k celkem paradoxní situaci, kdy si sociální státy začínají 

konkurovat samy mezi sebou o to, kdo si dokáže udržet ty nejlep-

ší fi rmy. 

Vlády jsou tak náchylné k tomu, aby velkým fi rmám vynahra-

dily vysoké zdanění a byrokratické zatížení. Nechtějí však snížit 

míru celkového přerozdělování a proto nezbývá nic jiného než 

prohloubit přerozdělování mezi jednotlivými subjekty v ekono-

mice. Politici vědí, že podpora velkých fi rem je pro ně mnohem 

výhodnější. Funguje mnohem lepší vzájemná kohabitace. Vět-

ší fi rmy tak snáze dosáhnou na partikulární výsady. Politici si na 

druhou stranu připadají více důležití a hlavně prodejní na politic-

ko-legislativním trhu s privilegii, pozicemi a provizemi.

Pobídkové predátorství

„Poklesněme“ proto nyní na úroveň ryze utilitaristických eko-

nomů, kteří vidí v investičních pobídkách jeden z pilířů hospodář-

ské politiky vlády a pro které je etika jakéhokoliv přerozdě lování 

tak trochu prázdným pojmem. Doufejme, že snad v naší zemi 

neexistuje nikdo, kdo by obhajoval politiku investičních pobídek 

z etického hlediska. Rozeberme si podrobně možné myšlenkové 

pochody těch, kdo pobídky tak vehementně obhajují. 

Hlavním diskriminačním kritériem nároku na investice je jedno-

značně výše investice. Musí nás tedy ihned napadnout, že obhájce 

investičních pobídek nutně předpokládá, že velká investice je jak-

si apriori kvalitnější a efektivnější pro národní hospodářství. Leda 

že by se předpokládalo, že každá větší investice podpořená inves-

tiční pobídkou je „spadlá z nebe“ s přímým multiplikačním efek-

tem bez jakéhokoliv vytlačovacího efektu v neprospěch malých 

investic. Většina investic je však fi nancována úvěry a minimálně 

tak dochází k situaci, že určitá část zdrojů je přesměrována vůči 

privilegovaným podnikatelům, kteří jsou pro banky méně riziko-

ví, a to na úkor těch, kteří na pobídky nedosáhnou. Navíc se uka-

zuje, že často dochází k přetahování kvalitních zaměstnanců, což 

může mít často ty nejfatálnější důsledky. 

Kritérium výše investice však naprosto opomíjí nejpodstatněj-

ší charakteristiku investice pro efektivitu – tedy kvalitu. Je vel-

ká investice nutně kvalitnější než malá? Neboli dá se dokázat, že 

investice ve výši 100 mil. Kč je kvalitnější než investice ve výši 

99,9 mil. Kč a proto si první investice zaslouží státní podporu 

a druhá nikoliv? Logika zákona o investičních pobídkách to v pod-

statě naznačuje, jakkoliv absurdnost je naprosto do očí bijící. 

Pojďme dále analyzovat „at the margin“. Logickým východiskem 

tak může být situace, že investice 100 mil. Kč bude díky investiční 

pobídce v absolutních číslech investičně méně náročná než inves-

tice za 99,9 mil. Kč. Prakticky ale nelze vysledovat jediný racionál-

ně – ekonomický důvod, který by řekl, proč má být investice za 

100 mil Kč zvýhodněna a za 99,9 mil Kč nikoliv. To není přitažené 

za vlasy, to je fakt. Podnikatelé jsou tak manipulováni do toho, aby 

svá investiční rozhodnutí přizpůsobili více podmínkám čerpání 

investičních pobídek a méně ekonomické racionalitě a kalkulaci. 

Velmi častým argumentem, který se dále používá, je otázka 

nutnosti platby státu za pozitivní externality investic podpořené 

investičními pobídkami (pěkně rozebráno např. v analýze New-

ton, 2003). Neboli pilným včeličkám je nutné zaplatit dodatečný 

příspěvek za to, jak pilně roznášejí blahodárný „spill-over“ pyl do 

všech koutů naší země. Jakkoliv je přirovnání ke klasickému pří-

kladu včelaře velmi násilné, vysvětlí nám to další nezbytné sou-

vislosti. Má ale vůbec stát zkoumat a hledat ty blahodárné včela-

ře, kteří „nejsou“ dostatečně ohodnoceni a z peněz daňových 

poplatníků jim přispívat? Ponechme teď stranou etickou stránku 

věci. A jsou vlastně ti příjemci investičních pobídek opravdu ti, 

kdo jsou všemi nedocenění a dostatečně nezaplacení? Není to 

náhodou tak, že se „nedoceněným“ externím včelařům přispě-

je na nový úl, ten si do nich následně přetáhne včeličky z jiných 

menších úlů a pilně vyrábí zhruba stejně kvalitní med; ten násled-

ně prodá za stejné peníze jako z domácího úlu, avšak s menšími 

náklady za včeličky a ještě s příspěvkem od státu za to, jak pilně 

ty včeličky zaměstnává při obhospodařování zhruba stejných 

kytiček… Nedostává tady někdo spíše duplicitní odměnu za stejné 

podnikatelské riziko? 
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V této souvislost je dobré zmínit i mezinárodní aspekt otázky 

„blahodárnosti“ investičních pobídek na většinu zemí. V analý-

ze Newton (2003) je mezinárodní poptávka po přímých zahra-

ničních investicích přirovnána k vězňovu dilematu. Konkurenč-

ní boj mezi státy tak vede k tomu, že se podmínky pro všechny 

vyrovnávají a situace tak konverguje k jisté „rovnováze“ sil, kdy si 

žádná nadnárodní korporace nemůže zas až tak vyskakovat. Pro 

spoustu dokonce i samozvaně „liberálních“ ekonomů je tento 

argument ve prospěch investičních pobídek přímo fundamentál-

ní. Pokud to ale vezmeme do důsledku, tak se jedná o intelektuál-

ní přiznání nedůvěry v trh, které naprosto ignoruje mikroekono-

mické dopady pobídek. 

Je až zarážející, jak někdo může podlehnout dojmu, že za situ-

ace jakéhosi globálního investičního korporativismu nelze jed-

nostranně vystoupit z vlaku… Tedy že je nutné počkat na meziná-

rodní multilaterální dohodu o investicích, která udělá stop pobíd-

kovému „predátorství“. V opačném případě by to zřejmě mělo 

devastující vliv na ty, kdo se spolehnou jen na volný trh a stanou 

se tak ignorovanými ostrůvky neprosperity… Dokonce bych se 

vsadil, že si to myslí často i ekonomové, kteří by jinak byli proti 

jakémukoliv odvetnému protekcionistickému opatření v meziná-

rodním obchodě ze zbožím a službami. A to zvlášť ve světle pravi-

delných fi asek dohod o odbourávání tarifů a cel v rámci WTO. Je 

až neuvěřitelné, jak pobídková podpora investic má auru jakéhosi 

protekcionismu naruby – tedy toho pozitivního. 

Perverzní styl uvažování

Další věcí je, že se naprosto ignoruje význam struktury kapi-

tálu v nejširším slova smyslu. Tedy vliv časového, kvalitativního, 

oborového a lokálního hlediska na výši investice pro splnění 

podmínek pro přidělení pobídek. Podnikatel, který si připra-

vil dlouhodobější investiční plán a bude investovat po menších 

částech, nebo v rámci více vlastnicky provázaných subjektů pod 

úrovní pobídkové hranice, bude nutně znevýhodněn vůči tomu, 

kdo investuje jednorázově stejnou sumu, ale nad pobídkovou 

hranicí. 

Všechno to ve svém důsledku nutně pokřivuje podnikatelská 

rozhodnutí a tedy vede k méně efektivní alokaci kapitálu. Princip 

dynamického podnikatelství, objevování a časových preferencí je 

naprosto zatracen. Z pohledu úředníka je nejžádanější podnika-

tel ten, kdo se rozhodne investovat tak, aby vyhověl podmínkám 

zákona o investičních pobídkách. Aktivní je ten, kdo má trpěli-

vost, schopnosti a žaludek na vyplňování formulářů a žádostí. 

Jinými slovy ten podnikatel, který nechce věnovat svojí intelektu-

ální kapacitu na administrativu spojenou s poskytováním investič-

ních pobídek, není považován za racionálního investora. Podnika-

telé jsou úmyslně motivováni k perverznímu stylu uvažování.

Aby se ale neřeklo, vymýšlejí se naopak pro malé a střední 

podniky také nejrůznější dotační programy ve jménu „podpory“ 

drobného podnikání. To je ovšem naprosto zamlžující koncept. 

Nejde samozřejmě o „podporu“, ale o další následnou devastaci 

podnikatelského prostředí. Všemožné dotace úmyslně vytvářejí 

perverzní motivace u podnikatelů. Tedy nikoliv objevovat nové 

příležitosti na základě tržních informací (tedy cen) o vzácnosti 

zdrojů a potenciální prospěšnosti u spotřebitelů; ale vytvořit tako-

vý projekt, který se bude líbit úředníkovi, který rozhodováním 

o přidělení dotací sám stejně pokřivuje tržní informace. Podnika-

telé jsou tak nuceni vnějšími podmínkami ztrácet čas při vyplňo-

vání dotazníků a formulářů a tím je nutně ovlivněna kvalita jejich 

přirozeného podnikatelského chování. Samozřejmě snad ani není 

třeba připomínat, že základním a inherentním rysem jakékoliv do-

tace je, že na ní dosáhne jen omezený počet subjektů. Navíc větši-

nou pouze ti, kteří jsou ochotní projít celým byrokratickým pro-

cesem přidělení dotace.

Vezměme si to tedy pěkně krok po kroku. Veškeré investiční 

pobídky a dotace pro subjekty v ekonomice mají několik společ-

ných znaků. Předně jsou privilegii, které si člověk nezaslouží díky 

podnikatelskému objevování, nezávislému na úřednické zvůli. 

Musí tak existovat nezbytná diskriminační kritéria, která přidělí 

pobídky a dotace pouze úředně vyvoleným subjektům. Těm, kteří 

na pobídky nedosáhnou, se přidělování pobídek a dotací samo-

zřejmě nezamlouvá. To politici a úředníci velmi dobře vědí a pro-

to pod rouškou „posílení transparentnosti v přidělování“ vymýš-

lejí nejrůznější maskovací pravidla. Proto je všemi podporovateli 

investičních pobídek a dotací z různých fondů tak vychvalován 

právě pevný legislativní a institucionální rámec, který prý posilu-
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je důvěryhodnost celému systému přidělování. Ve skutečnosti jde 

o jeden z nejperverznějších zákonů moderní české historie, který 

bezostyšně legalizuje nárok na peníze někoho jiného.

Co jiného než zákonný rámec totiž může logicky systém lega-

lizovat bez ohledu na legitimitu legalizovaného… Je to totiž záro-

veň i ochrana těch, kdo pobídky přidělují, v tom případě, kdy 

jsou černé díry příliš velké a do očí bijící ekonomická a intelek-

tuální netransparentnost příliš okatá. Příkladem je například stav-

ba technologicky zastaralé továrny v Hranicích na Moravě, která 

se posléze dostala do kritických problémů. V té době se už ve 

východní Asii stavěly mnohem modernější montážní závody a to 

v méně vyspělých zemích, než je Česká republika. Právní transpa-

rentnost investičních pobídek je přeci v pořádku, tedy vše je jaksi 

v pořádku…

Absurdnost sektorového plánování

Bez zákona o investičních pobídkách by absurdnost sektorové-

ho plánování a naprosté nepochopení dynamického fungování 

trhů byly mnohem zřejmější a nebylo by se možné vymlouvat na 

všemohoucí „zákonnost“ svého počínání. Kdyby o pobídkách roz-

hodovala případ od případu vláda, jsou černé díry a ryze zájmo-

vý charakter vidět mnohem víc a politická odpovědnost by byla 

mnohem větší. Což ale politici moc dobře vědí, když chtějí legali-

zovat něco morálně a ekonomicky nelegalizovatelného…

Tohle všechno jsou ale velmi známé věci. Ekonomové, kteří se 

tím zabývají, jistě znají princip „legální krádeže“ v dosud nepře-

konaném pamfl etu „Zákon“ od slavného francouzského ekonoma 

a myslitele Frédérica Bastiata z 19. století. Argumenty proti stát-

nímu vměšování a násilné redistribuci jsou stále stejné. Mýtus 

„efektivnosti“ investičních pobídek by se tak krásně dal přirov-

nat k mýtu „efektivnosti“ protekcionismu. V případě investič-

ních pobídek sice nehrozí hladomory, jak tomu bylo v některých 

dobách za protekcionismu, nicméně i tak jsou devastační účinky 

z dlouhodobého hlediska nesmírné.

Velmi známý ekonomický argument říká, že pokud protekcio-

nismus skutečně přináší bohatství a ochraňuje domácí výrobce, 

proč potom nepostavit celnice nejen na hranicích země, ale pří-

mo i mezi jednotlivými okresy, kraji a městy. V nich pak budou 

jednotliví podnikatelé chráněni před podbízivou konkurencí 

z jiného města, kraje či státu a prosperita všech je tedy nutně 

zaručena…

Pokud jsou tedy investiční pobídky tím, co nám přineslo bo-

hatství do našich domovů a během pár let jsme se stali bohatší 

o celých 170 mld, proč potom neuplatnit podobný princip. Proč 

CzechInvest nemá nezávislé pobočky v každém okrese či větším 

městě a neuplatňuje zde politiku investičních pobídek nezávisle? 

Úředníci by se pak mohli chlubit, jak uplatňují principy skutečné 

decentralizace, lokalizace a rozvoje měst a regionů. V takovém pří-

padě by úředníci byli blíže menším podnikatelům a přímo na mís-

tě by mohli vysvětlovat, že pobídky pro velké investory mají ne-

sporný multiplikační efekt právě na ty malé a střední  investory… 

Úředníci CzechInvestu by tak měli lpět na tom, aby přímo 

vyplácené investiční podpory byly vypláceny z daní z příjmů od 

místních korporací a živnostníků v daném regionu. Každý malý, 

střední podnikatel a živnostník, který nedosáhne na limit pro 

investiční pobídky, by tak přímo mohl pozorovat, jaký multipli-

kační efekt to má na jeho podnikání. Za každý rok by pak míst-

ní CzechInvest rozeslal těm podnikatelům, kteří nedosáhnou na 

investiční pobídky, dotazník, ve kterém by každý poznal, kolik 

z jeho daní šlo na investiční pobídky a přímo jaké fi rmě v jeho 

regionu. Následně by vyplnil odhad zvýšení zisku z multiplikač-

ního efektu investičních pobídek. CzechInvest by tak mohl mít 

přesná čísla o celkové sumě a nemusel by si objednávat žádné 

globální analýzy. Za celou tu dobu trvání investičních pobídek by 

tato suma zcela určitě mnohonásobně převýšila oněch zanedba-

telných 170 mld… 

Mělo by to ale další neskutečnou výhodu. Systém přidělová-

ní investičních pobídek by se mohl mnohem více vyšperkovat 

a dovést tak do úplné dokonalosti. V jednotlivých regionech by 

mohli úředníci lokálních CzechInvestů například volně přizpů-

sobovat hranici pro poskytnutí investiční pobídky v závislosti na 

případných efektech z multiplikačního efektu. Mnohde by tak 

hranice jistě klesla pod těch dnešních 100 mil. v závislosti napří-

klad na míře nezaměstnanosti či sektorové koncentrovanosti 

v dané spádové oblasti. V dotaznících by dále fi rmy mohly přímo 
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vybírat, do jakých fi rem, jež by obdržely investiční pobídku, by si 

přáli investovat svůj podíl na daních. Klidně by si tak mohli vybrat 

i fi rmu mimo daný region, která by nejvíce prospěla rozvoji jejich 

oboru podnikání. 

Vznikaly by tak relevantní profesně zájmová sdružení, ve kte-

rých by ti skutečně zainteresovaní si mohli vybrat toho, komu ze 

svých daní přispějí na investiční pobídku, ze které budou co nej-

více profi tovat. Tím by také vznikaly skutečné partnerské a vzá-

jemně solidární svazky odvětvově a zájmově zaměřených podni-

katelů, v rámci kterých by se jednotliví členové pod záštitou Cze-

chInvestu pravidelně radili kam investovat, či případně do jaké 

investiční pobídky investovat, aby se přitáhl ten nejlepší investor, 

a to buď ze zahraničí anebo z nějakého jiného regionu České re-

publiky. Úřednici CzechInvestu by už tak přestali být obviňováni 

z příliš centralistického pohledu a přepustili by prostor v rozho-

dování jenom podnikatelům. Jejich úloha by se tak zaměřila jen 

na poradenskou úlohu a institucionálně-právní zastřešení.

Úplně novou úlohu by také mohlo mít Sdružení pro zahranič-

ní investice (Association for Foreign Investments) – AFI, jejíž 

hlavním předmětem činnosti dle jejich internetových stránek 

(www. afi .cz) je: (i) podpora CzechInvestu při získávání přímých 

zahraničních investic, (ii) poskytování návazných služeb zahra-

ničním investorům na základě rychlé a efektivní spolupráce čle-

nů, (iii) propagace činnosti řádných členů AFI a těch partnerů 

AFI, kteří byli řádně schváleni Plenárním zasedáním jako součást 

partnerské struktury… 

Historie už poznala spousty úspěšných sdružení, jejichž hlav-

ním posláním byla podpora statní organizace, za účelem všeo-

becné prosperity všech jejich uvědomělých členů. AFI by se tak 

rozhodně mohla přejmenovat na asociaci všech zainteresovaných 

subjektů podporující spolupráci investorů na všech úrovních a ne 

jenom těch, kdo podporují zahraniční investice… Aby AFI nemu-

selo měnit svojí zkratku. Navrhoval bych, aby se AFI stala zkratkou 

ze slov z jazyka krásnějšího nežli krásného, tedy z italštiny – Asso-

ciazione di Fasci degli Investitori.

Centrální přerozdělování zdrojů

Na výše uvedeném příkladě a použitím reductio ad absurdum 

jsem chtěl ukázat, že princip investičních pobídek je nutně nasta-

ven tak, aby se zastřel přerozdělovací charakter a vytlačování jed-

něch investic jinými. Systém investičních pobídek by tedy měl být 

chápan jako nástroj hospodářské politiky, který multiplikačním 

efektem přerozděluje zdroje ve prospěch fi rem, které splní pod-

mínky pro přidělení investičních pobídek.

Pojďme se ale ještě vrátit k jednomu ze závěrů analýzy Patria 

Finance, který mimo jiné připouští, že …„pobídky patrně nestojí 

jako hlavní a rozhodující faktor za všemi pobídnutými zahranič-

ními investicemi v ČR (nelze ověřit, zda investoři, kteří dostali 

pobídky, učinili rozhodnutí především na jejich základě)“. To je 

přitom ale naprosto zásadní. Je snad samozřejmé, že žádný inves-

tor, který obdržel investiční pobídku, by nezpochybnil toto krité-

rium, jelikož by šel sám proti sobě. Proto je naprosto zavádějící 

něco takového vůbec uvádět. 

Je to úplně stejné, jako kdybyste se v nějakém běžném obcho-

dě s levným zbožím, kde při útratě nad určitou sumu dostanete 

dárek, zeptali, zdali tento dárek byl rozhodujícím faktorem k útra-

tě v tomto obchodě. V obchodě s luxusním zbožím by takováhle 

otázka byla spíše na pováženou. Je snad každému jasné, v jakém 

obchodě vám zákazník spíše řekne ano. Žádný dárek nespadl z ne-

be. Vždy ho někdo musí v něčem zaplatit. Je ale otázka, zda je ten 

dárek placen ostatními dobrovolně či nikoliv. Investiční pobídky 

rozhodně nejsou dobrovolným dárkem malých a středních pod-

nikatelů. A jak tomu tak bývá, ani tyto nedobrovolné dárky moc 

luxusních investorů nepřitáhly. Ti by je doufám s díky odmítli.

Jakákoliv utilitaristická debata o investičních pobídkách prak-

ticky vždy porušuje princip nemožnosti interpersonálního srov-

návání užitku všech, kterých se politika investičních pobídek 

dotýká. Což samozřejmě musí vést k často obskurním analýzám. 

Dále se prakticky v žádné analýze seriózně neřeší náklady obě-

tované příležitosti – tedy to, co by v každé ekonomické analýze 

mělo být vždy to nejklíčovější. Ekonomický život je životem naos-

tro. Není zde místo pro žádné sociální a investiční experimenty. 

Nelze zmáčknout žádné tlačítko repeat. Každý nepřirozený zásah 

se v komplexním systému tržních informací vždy nějak projeví. 
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Bohužel často je to rozloženo v čase a málokdo dokáže tuto kau-

zalitu viditelných a neviditelných aspektů antitržních politik dob-

ře vnímat. 

Už nikdy nikdo nespočítá kolik malých a středních podnikate-

lů nemohlo uskutečnit takové investice, jaké chtěli, ale nemohli, 

protože jejich daňové a byrokratické zatížení bylo větší, než být 

muselo. Kolik technologických inovací v malých a středních pod-

nicích nebylo uskutečněno díky přetahování špičkových expertů 

do státem dotovaných fi rem? Kolik bankovních úvěrů nedostaly 

malé a střední fi rmy v důsledku toho, že banky raději půjčili těm, 

kteří mají státní podporu a potenciálně tedy menší riziko defaul-

tu? Čili kolik investic, vezmeme-li v úvahu i fi nančně-úvěrovou 

páku, bylo vlastně vytlačeno ve prospěch investic, které byly pod-

pořeny investičními pobídkami na úkor těch, kteří podpořeni 

logicky být nemohli? Kolika mladým lidem se zničil jejich nejlepší 

možný kariérní postup v důsledku populistických politik obnovo-

vání montážních oborů?

Kolik začínajících a perspektivních podnikatelů bylo zadušeno 

již v zárodku díky destruktivnímu státnímu sektorovému a inves-

tičnímu plánování a vyhrožování konfi skacemi ve prospěch low-

cost průmyslu? Kdy si naši političtí a ekonomičtí investiční pláno-

vači uvědomí, že největší inovace dnes mohou vznikat i v garážích 

díky invenci začínajících podnikatelů, ale rozhodně nikoliv díky 

jejich vulgárně utilitaristické politice podpory čehokoliv, z čeho 

mohou vytlouct pro sebe krátkodobý politický a ekonomický 

kapitál? 

Kdy konečně vyjde najevo, že vzhledem k čím dál většímu po-

dílu kvalitativních a časových aspektů ve struktuře kapitálu je 

jakákoliv diskriminační hranice pro investiční podporu státu 

důkazem čistě redistribučních a rent-seekingových motivů inves-

tičních pobídek? A kdy si konečně naši političtí a ekonomičtí 

investiční plánovači konečně připustí, že prosperita naší země 

závisí především na co největším podílu lidí, kteří vidí, slovy kla-

sika, nejen to, „co je vidět“, ale i to, „co není vidět“, a nikoliv na 

výrobě největšího počtu jezdících nákupních tašek do laciných 

obchodů, pardon aut, v přepočtu na jednoho obyvatele?
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republice, 2006

http://www.mpo.cz/dokument34235.html

Patria Finance: Dopad investičních pobídek na českou ekonomiku. 

 Praha, duben 2007



Auguste Comte – 150 let od smrti
(Sborník č. 64/2008), Brož., 136 stran, 50 Kč

Konec České konsolidační agentury
(Sborník č. 63/2007), Brož., 78 stran, 50 Kč

Maastrichtská smlouva – patnáct let poté
(Sborník č. 62/2007), Brož., 132 stran, 50 Kč

Marshallův plán – šedesát let poté
(Sborník č. 61/2007), Brož., 188 stran, 50 Kč

Budoucnost Evropské unie
(Sborník č. 60/2007), Brož., 100 stran, 50 Kč

Jaderná energie – Útlum nebo rozvoj?
(Sborník č. 59/2007), Brož., 124 stran, 50 Kč

Jean Baptiste Say  – 240 let od narození
(Sborník č. 58/2007), Brož., 112 stran, 50 Kč

Euro dříve, nebo později?
(Sborník č. 56/2007), Brož., 92 stran, 50 Kč

Maďarské povstání 1956 – 50 let poté
(Sborník č. 55/2007), Brož., 140 stran, 50 Kč

What  is Europeism
(anglický sborník, 2006), Brož., 70 stran, 50 Kč

Chemická směrnice REACH
(Sborník č. 54/2007), Brož., 80 stran, 50 Kč

John Stuart Mill –dvě stě let od narození
(Sborník č. 53/2006), Brož., 120 stran, 50 Kč

Soudcokracie v ČR – fikce, nebo realita?
(Sborník č. 52/2006), Brož., 184 stran, 50 Kč

Šedesát let od smrti Johna Maynarda Keynese
(Sborník č. 50/2006), Brož., 96 stran, 50 Kč

Antidiskriminační zákon 
(Sborník č. 49/2006), Brož., 96 stran, 50 Kč

Patnáct let od obnovení kapitalismu 
(Sborník č. 47/2006), Brož., 184 stran, 50 Kč

Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta
(Sborník č. 46/2006), Brož., 122 stran, 50 Kč

Přebytek obchodní bilance
(Sborník č. 45/2006), Brož., 120 stran, 50 Kč

Postdemokracie – hrozba nebo naděje?
(Sborník č. 44/2005), Brož., 88 stran, 50 Kč

OBJEDNEJTE SI NA DOBÍRKU TYTO SBORNÍKY CEPU: Šedesát let od konce druhé světové války
(Sborník č. 43/2005), Brož., 108 stran, 50 Kč

Krach evropské ústavy
(Sborník č. 42/2005), Brož., 104 stran, 50 Kč

Sto let od narození Václava Černého
(Sborník č. 41/2005), Brož., 120 stran, 50 Kč

Sto let od narození Ayn Randové
(Sborník č. 40/2005), Brož., 96 stran, 50 Kč

Měříme správně HDP?
(Sborník č. 39/2005), Brož., 122 stran, 50 Kč

Patnáct let od 17. listopadu 1989
(Sborník č. 38/2005), Brož., 96 stran, 50 Kč

Prezidentské volby v USA
(Sborník č. 37/2005), Brož., 84 stran, 50 Kč

Velká deprese 
(Sborník č. 35/2004), Brož., 108 stran, 50 Kč

Mezinárodní terorismus / 
90 let od sarajevského atentátu 

(Sborník č. 33/2004), Brož., 92 stran, 50 Kč
Vztah církví a státu 

(Sborník č. 32/2004), Brož., 152 stran, 50 Kč
Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta 
(Sborník č. 30/2004), Brož., 96 stran, 50 Kč

Daňová konkurence
(Sborník č. 29/2004), Brož., 86 stran, 50 Kč

Sto let od narození George Orwella
(Sborník č. 27/2003), Brož., 78 stran, 50 Kč

Problémy českého zemědělství 
(Sborník č. 22/2003), Brož., 58 stran, 50 Kč

Investiční pobídky
(Sborník č. 19/2002), Brož., 106 stran, 50 Kč

Benešovy dekrety
(Sborník č. 18/2002), Brož., 180 stran, 50 Kč

Možnosti měnové politiky a příchod eura 
(Sborník č. 16/2002), Brož., 108 stran, 50 Kč

ČR, USA a terorismus 
(Sborník č. 15/2002), Brož., 80 stran, 50 Kč

Kuponová privatizace 
(Sborník č. 13/2002), Brož. 152 stran, 50 Kč

Fréderic Bastiat
(Sborník č. 11/2001), Brož., 105 stran, 50 Kč



Registrace partnerství: pokrok nebo riziko?
Brož., 87 stran, 50 Kč

Václav Klaus: Problémy českých veřejných financí
Brož., 58 stran, 50 Kč

Václav Klaus: Občan a obrana jeho státu
Brož., 326 stran, 100 Kč

Marek Loužek: Populační ekonomie
Brož., 152 stran, 100 Kč

Mojmír Hampl: Vyčerpání zdrojů – skvěle prodejný mýtus
Brož., 68 stran, 50 Kč

Petr Mach: Úskalí evropské integrace
Brož., 96 stran, 50 Kč

Stanislava Janáčková: Svazující integrace
Brož., 102 stran, 50 Kč

Václav Klaus: Co je to evropeismus
Brož., 20 stran, 10 Kč

Jindřich Dejmek: Československo, jeho sousedé 
a velmoci ve XX. století

384 stran, 200 Kč

Globální oteplování – fakta místo mýtů
40 stran, 50 Kč

NABÍZÍME TYTO KNIHY CEPU:

Knihy a sborníky si můžete na dobírku objednat
telefonem (222 192 406), emailem (cep@cepin.cz) 

nebo prostřednictvím internetové stránky (www.cepin.cz). 
Poplatek za dobírku je 49 Kč.



CEP je českým institutem pro ekonomická a politická studia 
založeným na podzim roku 1998 jako občanské sdružení.

Cílem CEPu je šíření idejí svobodné společnosti 
a tržního hospodářství a podpora myšlenek velkých osobností 

liberálního myšlení.

V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří 
Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald.

Centrum pro ekonomiku a politiku je subjektem nezávislým 
na politických stranách a nehodlá být od politických stran 

přímo či nepřímo podporováno.

Kontakt:

Centrum pro ekonomiku a politiku
Politických vězňů 10

110 00 Praha 1

tel. a fax: 222 192 406
e-mail: cep@cepin.cz

www.cepin.cz

č. účtu: 19-2304260257/0100
IČO: 68402091


