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Sborník Centra pro ekonomiku a politiku č. 36/2005 přináší
texty ze čtyř ekonomických seminářů, které se konaly v roce
2004 a měly podobné téma: vztah evropské a české ekonomiky.
Debatu, kam směřuje evropská ekonomika, jak velký má být bru-
selský rozpočet, zda zahraniční investice jsou pro ekonomiku bla-
hodárné nebo rizikové, a nakolik se máme nechat opít různými
„evropskými rohlíky“, jsme se pokusili shrnout v nové publikaci.

V bloku A publikujeme texty ze semináře „Proč skomírá ev-
ropská ekonomika?“ z 3. června 2004. Profesor Vysoké školy
ekonomické Robert Holman argumentuje, že evropská ekono-
mika ztratila dynamiku kvůli přehnané regulaci. Hlavní ekonom
Patria Online David Marek nabídl technickou analýzu vývoje
kurzu eura a hospodářského růstu eurozóny. Profesor Fakulty so-
ciálních věd Luděk Urban polemizoval s tezí, že evropská eko-
nomika skomírá. Podle analytičky Komerční banky Evy
Zamrazilové stojí za slabší hospodářskou výkonností v Evropě
pomalejší populační růst.

Blok B shrnuje příspěvky ze semináře „Zahraniční investice
– zázračný lék?“ z 4. října 2004. Místopředseda vlády pro eko-
nomiku Martin Jahn hájil názor, že zahraniční investice jsou pro
ekonomiku blahodárné. Hlavní ekonom Komerční banky Kamil
Janáček upozornil, že zahraniční investice přinášejí i rizika,
např. investiční pobídky vytlačují pracovní místa v domácích fir-
mách. Hlavní ekonom Newton Holding Vladimír Tomšík vyvra-
cel některé mýty o přímých zahraničních investicích.

Blok C, který se věnuje finančnímu rámci EU 2007–2013,
přináší texty ze semináře z 29. listopadu 2004. Náměstek minist-
ra zahraničních věcí Vladimír Müller uvedl vládní pozici k no-
vému finančnímu rámci EU. Člen rozpočtového výboru
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Evropského parlamentu Hynek Fajmon vyložil finanční pers-
pektivu EU z pohledu zástupce největší české opoziční strany.
Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku argumentoval, že
finanční perspektiva EU je hrou s nulovým součtem.

Blok D shrnuje texty ze semináře „Partnerství soukromého
a veřejného sektoru“ z 19. dubna 2004. Ředitel PPP Centrum
Filip Drapák hájil koncept partnerství veřejného a soukromého
sektoru, zatímco Josef Jílek z Vysoké školy ekonomické uváděl
důvody, proč jsou projekty PPP nevýhodné. Podle Miroslava
Ševčíka z Liberálního institutu je myšlenka PPP infekcí veřejných
rozpočtů, která zesiluje prostor pro lobbying soukromých firem.
Dušan Tříska polemizoval s PPP z pozice ekonoma a právníka.

Evropská ekonomika v posledních dvou desetiletích ztratila na
síle. Že na vině je i přehnaná centralizace a regulace všech oblas-
tí lidského života, se snažíme na seminářích CEPu i jinde syste-
maticky přesvědčovat. Vnější vztahy jsou pro českou ekonomiku
dnes ještě důležitější než dříve. Nepodlehněme proto osidlům
evropské centralizace a přebírejme ze zahraničí jen to, co je
opravdu prospěšné. Česká ekonomika si to zaslouží.

Václav Klaus

V Praze, 15. prosince 2004

A
Texty ze semináře 

„Proč skomírá evropská
ekonomika?“ 

(16. června 2004)
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Hospodářství Evropské unie sice stále ještě roste, ale roste po-
malu. Cílem příspěvku je prozkoumat, proč tomu tak. První část
konstatuje zaostávání EU za USA. Druhá část rozebírá přílišnou
daňovou zátěž a přeregulovanost evropské ekonomiky. Třetí část
připomíná přemrštěné ochranářství. Čtvrtá část diskutuje vyso-
kou nezaměstnanost v EU. Pátá část nastiňuje nešťastnou brusel-
skou zemědělskou politiku.

1. Zaostávání za USA

Graf 1 ukazuje, že v tempu růstu domácího produktu se proje-
vuje zřetelný odstup za USA. Nejde přitom o krátkodobou recesi,
protože hospodářské zpomalení trvá už skoro patnáct let.
Nepomáhají ani odvážné proklamace evropských politiků, že
Evropa brzy dožene a předežene Ameriku. Přitom nebylo tomu
tak vždy. Po II světové válce, až do 70. let, rostla evropská ekono-
mika naopak rychleji než americká. To však ještě západoevropské
země nebyly tak přeregulované jako dnes a soukromý sektor ne-
byl zatížen tak vysokými daněmi.

Další indikátor nezdravé hospodářské situace v Evropské unii
je vysoká míra nezaměstnanosti. Opět tomu tak nebylo vždy.
V prvních třech desetiletích po válce byla evropská nezaměstna-
nost stabilně o několik procentních bodů nižší než americká.
Vyšší nezaměstnanost byla ve Velké Británii, zatímco zejména
Německo se vyznačovalo velmi nízkou nezaměstnaností. Dnes je
tomu právě naopak.

Co je příčinou pomalého hospodářského růstu a vysoké neza-
městnanosti v Evropské unii? Evropská unie nezaostává za
Spojenými státy v nedostatku kvalifikované pracovní síly, neza-
ostává ani v počtech vysokoškoláků ani ve výdajích na vědu a vý-

Hospodářský kolos, 
který ztratil dynamiku

Robert Holman

profesor Vysoké školy ekonomické
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kurenci potlačovaly. Přechod k vyšším formám evropské integra-
ce v 90. letech přinesl novou regulační vlnu. Vlády společně
s bruselskou byrokracií se dnes snaží regulovat téměř všechno,
od zemědělství přes pracovní trhy až po otevírací dobu obchodů
nebo sezónní výprodeje. Pro příklady evropských regulačních
politik nemusíme chodit daleko, protože naše vlády je již několik
let napodobují a zavádějí s odůvodněním, že „tak to mají
v Evropské unii“.

Tak například naše vláda od roku 2000 reguluje trh autodopra-
vy vydáváním licencí, aby zabránila „přetlaku nabídky“, a požadu-
je od autodopravců vázat v hotovosti 330 tisíc na jedno vozidlo,
v zájmu zajištění jejich „finanční způsobilosti“. Tím ztěžuje vstup
nových podnikatelů na trh autodopravy a potlačuje tržní konku-
renci. Pochopitelně, že tím neslouží spotřebiteli, ale svazu auto-
dopravců a ministerským byrokratům rozhodujícím o licencích.
Jsme v tom vzorní žáci Evropské unie.

Zatímco v USA ještě převládá víra v sílu trhu a svobodného
podnikání, v Evropě už, jak se zdá, zvítězila víra v regulační
schopnosti státu. Veškeré regulace se pochopitelně zdůvodňují
zájmem spotřebitelů. Spotřebitel je chráněn rozvětvenou spletí
kvalitativních, ekologických, zdravotních bezpečnostních a ji-
ných požadavků na výrobky a služby tak intenzivně, že mu tyto
regulace nejen zvyšují ceny, ale vyřazují z trhu menší podnika-
tele, čímž ubíjejí konkurenci a také tvorbu nových pracovních
míst.

Podnikatelé, kteří chtějí vstoupit na trh, musejí plnit mnohdy
neodůvodněné kvalifikační požadavky, skládat zkoušky před ko-
misemi ministerských úředníků nebo před svými konkurenty
z profesních svazů a komor, musejí prokazovat finanční způso-
bilost, mít léta praxe atd. Evropský úředník ve jménu ochrany
spotřebitele rozhoduje za spotřebitele. Některé regulace jsou
skutečně kuriózní, jako například regulace otevírací doby v ob-
chodech nebo regulace poskytování slev při výprodejích.
Například v Německu byl teprve nedávno zrušen zákon z roku
1933, který zakazoval poskytovat zákazníkům slevy. Evropský
politik však umí i toto odůvodnit zájmem spotřebitele. Je po-
chopitelné, že tato přemíra regulací brzdí podnikání a oslabuje
tržní konkurenci.

12

zkum. Příčiny dlouhodobě pomalého růstu a vysoké nezaměstna-
nosti musíme hledat jinde – ve vysokém daňovém zatížení sou-
kromého sektoru, v nadměrné regulaci trhů, v extenzivním pře-
rozdělování, a také v zemědělské politice, která udržuje
neefektivní zemědělské výroby.

2. Daňová zátěž a přeregulovanost

Daňová zátěž je v Evropské unii zřetelně vyšší než v USA.
Zatímco v bohatších zemích Evropské unie se podíl daní (včet-
ně povinného sociálního pojištění) na hrubém domácím pro-
duktu pohybuje mezi 40 % a 50 %, v USA je to jen 30 %.
Třicetiprocentní daňovou zátěž mělo západní Německo napo-
sledy na počátku 60. let a tehdy také vykazovala jeho ekonomika
rychlý a silný růst. Od té doby se daně v Německu a v celé
Evropě jen zvyšovaly. Vysoká míra zdanění pochopitelně osla-
buje motivace lidí k práci, k podnikání a k investování, a tím hos-
podářský růst zpomaluje.

Snad ještě vetší brzdou růstu je přeregulovanost evropských
ekonomik. Původní idea, ze které vyrůstal společný evropský trh,
byla vůle evropských zemí vytvořit velký trh, podobný americké-
mu, na kterém by byla silná konkurence. Velký společný trh vzni-
kl, ale společně s ním sílily regulační tendence, které tržní kon-

Graf 1: Růst HDP v EU a USA (%)
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Pro stále extenzivnější, spletitější a neprůhlednější džungli regu-
lací, dotací, daňových úlev a subvencí, které se vznešeně říká „hos-
podářská politika“, se hodí slova Margaret Thatcherové: „Co se hýbe,
je třeba zdanit. Když se to ještě hýbe, je třeba to regulovat. Když se
to přestane hýbat, začneme to dotovat.“ Není jen jasné, kdo bude
dotovat samotnou Evropskou unii, až se „přestane hýbat“.

4. Vysoká nezaměstnanost

Graf 2 ukazuje vysokou nezaměstnanost v Evropské unii, která
kontrastuje s mnohem nižší nezaměstnaností v USA. Co je příči-
nou vysoké evropské nezaměstnanosti? Proč je nezaměstnanost
v Evropské unii dlouhodobě (během posledních patnácti let)
v průměru dvakrát vyšší než v USA? A proč je Velká Británie vý-
jimkou a má zhruba stejně nízkou nezaměstnanost jako USA?

Po druhé světové válce až do konce 80. let to bylo právě na-
opak. USA a Velká Británie měly tradičně vyšší nezaměstnanost
než kontinentální západní Evropa. V 60. letech byla v Evropě ne-
zaměstnanost v průměru 2 %, dnes je to 10 %. V USA byla v 60. le-
tech nezaměstnanost kolem 5 %, stejně jako dnes. K zemím s ob-
zvláště nízkou nezaměstnaností dříve patřilo západní Německo.
Co se změnilo?

Vysoká nezaměstnanost má dva hlavní důvody: přeregulova-
nost pracovních trhů a přebujelý sociální systém. Řečeno slovy
Hanse Tietmeyera: „Evropská unie trpí strnulostí svých vlastních
struktur, zejména pak strnulostí pracovních trhů“. Institucionální
rámec pracovních trhů v Evropské unii se rozvinul do takových
podob, které vyvolávají vysokou a dlouhodobou nezaměstnanost.
Více než polovina nezaměstnaných nemá práci déle než rok.

Pojem „skleróza“ či „euroskleróza“ se dnes používá hlavně
v souvislosti s evropským trhem práce. Ještě v 60. letech se jako
jeden z důvodů německého hospodářského zázraku uváděl so-
ciální smír dosahovaný na základě tripartitních jednání vlády, od-
borů a zaměstnavatelských svazů. Zdálo se, že německý model so-
ciálního partnerství je klíčem k nové institucionální podobě
pracovních trhů, která přinese nízkou nezaměstnanost.

Tyto naděje se nevyplnily ani v Německu, ani v jiných evrop-
ských zemích. Oproti Spojeným státům je dnes v Evropské unii
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3. Přemrštěné ochranářství

Evropská unie je tradičně ochranářská, brání se levným zahra-
ničním dovozům. Na jedné straně sice evropská obchodní politi-
ka ustupuje světovým trendům liberalizace zahraničního obcho-
du, pokud jde o tradiční a viditelné obchodní překážky jako jsou
dovozní cla nebo dovozní kvóty. Ale na druhé straně se Evropa
snaží obehnat svůj trh hradbou méně viditelných obchodních
překážek.

Proč používat tak hrubé a průhledné nástroje jako jsou cla
nebo kvóty, když jsou k dispozici daleko pestřejší, jemnější a ne-
průhlednější palety ochranářských praktik v podobě kvalitativ-
ních, ekologických, zdravotních a dalších požadavků na výrobky.
Ty spolehlivě vyřadí levnou zahraniční konkurenci ze hry.

Nejnovějším a nejabsurdnějším ochranářským nástrojem se
v Evropské unii stává tzv. sociální dumping, využívaný vyspělými
zeměmi jako zbraň proti levným dovozům z méně vyspělých
zemí. Zboží ze států, které nemají tak nabubřelý systém sociální-
ho zabezpečení jako je ten evropský, nesmí na evropské trhy, pro-
tože konkurence levné práce je zapovězena pod záminkou „soci-
álního dumpingu“.

Podobně nedůvěryhodná je evropská politika ve vztahu k vol-
nému pohybu služeb a práce. Ačkoli odstranění překážek pro vol-
ný pohyb práce bylo jedním z pilířů společného evropského trhu,
strach z levné pracovní síly nově vstupujících zemí vedl vyspělejší
země k zavádění restrikcí. Nejkřiklavějším příkladem je německé
a rakouské sedmileté moratorium na volný přístup lidí z nových
členských zemí střední a východní Evropy na jejich pracovní trhy.

Těmito regulačními praktikami evropské vlády nejprve podlo-
mí tržní konkurenci, aby se ji pak jaly „chránit“, pěstovat a opečo-
vávat antimonopolními a antidumpingovými politikami, dotační-
mi programy pro malé podnikatele apod. Nejvyšší evropský
dozorce nad tržní konkurencí Mario Monti v roce 2001 zabloko-
val fúzi firem Legrand a Schneider, když zjistil, že sloučený sub-
jekt by měl 40 % podíl na trhu nízkonapěťových zařízení. Co na
tom, že by fúze umožnila výrobcům snížit náklady o stovky milio-
nů eur ročně. Monti a jeho lidé vědí lépe, co je dobré pro evrop-
ského spotřebitele.
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míst se odehrál v sektoru veřejném. To kontrastuje s USA, kde vět-
šinu nových pracovních míst vytvořil soukromý sektor.

Dalším důvodem ztuhlých pracovních trhů a vysoké nezaměst-
nanosti je pracovní zákonodárství, které silně reguluje vztahy
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Zákonné ochrany před výpo-
vědí a různá opatření proti diskriminaci zaměstnanců odrazují fir-
my od najímání nových lidí. Ve Španělsku, kde je prakticky ne-
možné zaměstnance propustit, se nezaměstnanost v 90. letech
udržovala na 20 % a třetina lidí byla zaměstnána dočasně.

Italské odbory vyhlásily v roce 2002 generální stávku a do ulic
vyšly miliony lidí, aby protestovaly proti pokusu vlády reformovat
zákoník práce. Ten dnes prakticky znemožňuje firmám propou-
štět zaměstnance bez složitých konzultací s odbory. Článek 18.
italského zákoníku práce říká, že firmy musejí znovu přijmout
pracovníky, které propustily bez „spravedlivé příčiny“, což prak-
ticky znamená, že nemohou nikoho propustit bez souhlasu odbo-
rů. Pracovní zákonodárství takto paralyzuje pracovní trhy, snižuje
konkurenční schopnost firem a zpomaluje hospodářský růst.

Když britská společnost Marks and Spencer zavřela některé své
obchody ve Francii a propustila stovky zaměstnanců, francouzský
soud ji odsoudil. Evropská komisařka pro zaměstnaneckou politi-
ku Anna Diamantopoulou využila tuto kauzu k tomu, aby do pra-
covních zákonů začala prosazovat povinnost firem ustavovat děl-
nické rady, se kterými by se vedení firmy muselo radit o každém
závažnějším rozhodnutí. Velká Británie, Irsko a Dánsko jsou však
proti. Británie je evropské komisařce trnem v oku, protože se brá-
ní jednotné evropské politice zaměstnanosti. Co na tom, že je ne-
zaměstnanost v Británii poloviční ve srovnání s kontinentální zá-
padní Evropou, paní Diamantopoulou ví lépe, co je dobré pro
evropského zaměstnance.

Štědré sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti způsobily,
že mnoho lidí není ochotno pracovat. Zatímco v 80. letech pobíral
nezaměstnaný Němec podporu jeden rok, dnes je to 32 měsíců. Je
paradoxní, že ačkoli se věk lidí prodlužuje a zdravotní stav zlepšuje,
lidé v průměru odcházejí do důchodu dříve. V 60. letech v Evropě
80 % mužů ve věku 60–65 let pracovalo, dnes je to už jen 50 %. Proč
pracovat, když lze tak brzy získat slušný starobní důchod?
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nízká migrace pracovníků, regulace prostřednictvím pracovního
práva je přebujelá a rozšířená praxe kolektivních mzdových vy-
jednávání, zejména tzv. kolektivních smluv vyššího stupně, vyvo-
lává mzdové nepružnosti a znemožňuje zejména malým podnika-
telům vytvářet nová pracovní místa.

Zatímco ještě koncem 70. let byla ve většině v západoevrop-
ských zemích nezaměstnanost pod 5 %, v devadesátých letech se
už pohybuje kolem 10 % a u mladých lidí kolem 25 %. V USA se ne-
zaměstnanost v 90. letech pohybovala jen kolem 5 % a u mladých
lidí kolem 12 %, tedy na polovině evropské úrovně. Jedním z dů-
vodů tak vysoké nezaměstnanosti mezi mladými Evropany jsou
vysoké zákonné minimální mzdy. Zákonná minimální mzda je na-
příklad ve Francii téměř dvakrát vyšší než v USA. Protože produk-
tivita mladých a nekvalifikovaných lidí je nízká, firmám se nevy-
plácí je za tyto mzdy zaměstnávat.

Jedním z hlavních důvodů velké evropské nezaměstnanosti
jsou vysoké náklady zaměstnavatelů na pracovní sílu. Více než tře-
tinu pracovních nákladů firem v Německu, Francii nebo Itálii
představují odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nemocenské
dávky jsou štědré a snadno dostupné, a tak se nelze divit, že
v Německu a Švédsku zvýšily procento neodpracovaných dní na
10 %, zatímco v USA a v Japonsku je to jen 2 %. Je alarmující, že za
posledních dvacet let v Evropské unii prakticky nevzrostla za-
městnanost v soukromém sektoru a veškerý přírůstek pracovních

Graf 2: Míra nezaměstnanosti (%)
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V souvislosti s vývojem směnného kurzu eura v posledních mě-
sících se stále častěji objevují obavy z negativního dopadu na hos-
podářský výkon eurozóny. Někdo je bagatelizuje, jiný zdůrazňuje.
Přestože eurozóna není tak otevřenou ekonomikou jako ČR (vý-
voz dosahuje 39 % HDP, dovoz 36 % HDP; v případě ČR je vývoz
zboží a služeb na úrovni zhruba 90 % HDP, dovoz dokonce o 5 %
HDP přesahuje), vliv zahraničního obchodu na celkový hospo-
dářský růst není zanedbatelný. Do jaké míry ovlivňují výkyvy kur-
zu eura hospodářský růst eurozóny?

Obrázek 1: Euro v posledních třinácti letech
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5. Zemědělská politika

Samostatnou kapitolou evropské hospodářské politiky je země-
dělská politika. Když v 60. letech země Evropského společenství
začaly provádět společnou zemědělskou politiku, bylo jejich cí-
lem udržet vysoké ceny zemědělských plodin pro evropské ze-
mědělce. Původním nástrojem k tomu byla cla, která chránila
evropský trh před levnými zámořskými potravinami.

Při volném obchodu by totiž Evropa většinu potravin dovážela,
protože evropské zemědělství nemůže zámořským farmářům
konkurovat. Ale od 70. let již byly evropské zemědělské ceny tak
vysoké, že evropští spotřebitelé nebyli ochotni nakupovat veške-
ré vyprodukované potraviny. A tak se nástrojem k udržení vyso-
kých cen staly intervenční nákupy. Ty však začaly být pro státní
rozpočty velkou zátěží.

V polovině 80. let již státy Evropské unie skladovaly statisíce vy-
koupených tun masa, miliony tun másla a desítky milionů tun pše-
nice. Nezbylo tedy, než začít vyvážet zemědělské přebytky za po-
moci vývozních subvencí. Dnes Evropané kupují drahé evropské
potraviny a zároveň svými daněmi subvencují vývozy svých země-
dělských přebytků do zahraničí. Evropská zemědělská politika se
stále více podobá centrálnímu plánování – některé plodiny jsou
omezovány produkčními kvótami, jiné jsou naopak subvencovány.

Například len se v Evropské unii dříve pěstoval jen ve Francii,
Belgii a Nizozemsku. Pak EU zavedla pro pěstitele lnu tučné sub-
vence a len se začal pěstovat i ve Velké Británii, kde se to dříve ne-
vyplácelo. Ačkoli všichni v Evropské unii mluví o nezbytnosti
reformovat zemědělskou politiku, nic se neděje a nikomu se do
toho nechce. 

6. Závěr

Faktory, které zpomalují evropský hospodářský růst a udržují
vysokou nezaměstnanost, mají strukturální a institucionální cha-
rakter. Oživení a ozdravění evropské ekonomiky proto není zále-
žitostí několika let ale spíše desetiletí. Jeho předpokladem jsou
však hluboké hospodářské reformy. Není vůbec jasné, zda k nim
evropští političtí vůdcové najdou dost odvahy.

Kurz eura a hospodářský růst 
eurozóny

David Marek

hlavní ekonom Patria Online

Zdroj: ECB
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Odhady byly provedeny na časových řadách za období 1Q/1994
– 3Q/2003. Obě rovnice byly také testovány na heteroskedastici-
tu reziduí Whiteovým testem. Ta ovšem indikována nebyla. V pří-
padě importní funkce jsme se museli vypořádat s autokorelací re-
ziduí (viz AR člen).

Zajímavý je rozdíl ve zpoždění, s nímž změna směnného kurzu
ovlivní vývoz (2. čtvrtletí) a dovoz (8. čtvrtletí). Vzhledem k zařa-
zení exportu jako vysvětlující proměnné v importní funkci je vliv
směnného kurzu na saldo čistého exportu poněkud komplikova-
nější, nicméně pohled na příslušné koeficienty v obou funkcích
ukazuje, že reálná apreciace kurzu vede ke zhoršení čistého ex-
portu.

Do jaké míry ovlivnily změny kurzu eura hospodářský růst eu-
rozóny, ukazuje následující graf, kde je zobrazen hypotetický růst
HDP, v němž skutečné hodnoty vývozu a dovozu, byly nahrazeny
hodnotami odvozenými z výše odhadnutých modelů za předpo-
kladu nulové změny reálného efektivního kurzu.

Obrázek 2: Vliv kurzu eura na růst HDP
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Pokusili jsme se vliv změny kurzu na ekonomický růst eurozó-
ny odhadnout. Jádrem výpočtů je odhad exportní a importní
funkce.

EX = a . Y* + b . ER
IM = c . Y + d . ER + e . EX,
kde EX je vývoz ve stálých cenách, IM dovoz ve stálých cenách,

Y* zahraniční poptávka, Y domácí poptávka, ER reálný efektivní
kurz eura. Vzhledem k nestacionaritě časových řad (rozšířený
Dickey-Fuller test) byly obě rovnice odhadovány pro meziroční
změny uvedených proměnných. Zahraniční poptávku aproximo-
val vážený průměr temp růstu v zemích hlavních obchodních
partnerů eurozóny, kde vahami byly podíly na zahraničním ob-
chodu eurozóny. V importní funkci figuruje mezi vysvětlujícími
proměnnými také vývoz, neboť vzhledem k poměrně chudé suro-
vinové základně eurozóny předpokládáme nezanedbatelnou do-
vozní náročnost exportní výroby. Nejlepší výsledky poskytly ná-
sledující odhady:

Exportní funkce:
koeficient std. chyba T-statistika pravdě-

podobnost
Y* 2,075 0,112 18,511 0,000

REER(-2) - 0,529 0,046 - 11,467 0,000

R-squared 0,88

Adjusted R-squared 0,88

F-statistic 214,3

Durbin-Watson stat. 2,14

Prob(F-statistic) 0,00

Importní funkce
koeficient std. chyba T-statistika pravdě-

podobnost
Y 1,764 0,313 5,638 0,000

REER(-8) 0,130 0,062 2,010 0,044

EXPORTS (1) 0,456 0,104 4,401 0,000

AR(1) 0,490 0,179 2,742 0,010

R-squared 0,88

Adjusted R-squared 0,87

F-statistic 84,1

Durbin-Watson stat. 1,86

Prob(F-statistic) 0,00 Zdroj: Eurostat; výpočty – autor
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Nelze popřít, že ekonomický vývoj zemí Unie jako celku po
roce 2000 není zrovna oslnivý. Mnoho odborníků soudí, že velký
podíl na tom měly vnější důvody: vzestup cen ropy roce 2000,
splasknutí digitální bubliny v USA, což dopadlo také na Evropu,
efekt 11. září 2001, který byl globální. Je pravda, že z těchto glo-
bálních šoků se Evropa vzpamatovávala pomaleji než třeba USA.

Pokud chceme mluvit o skomírající ekonomice, pak bychom
měli upřít pozornost jinam. Japonsko během devadesátých let se
beznadějně potácelo ve stagnujícím ekonomickém prostředí,
z něhož se nedovedlo vymanit ani měnovými ani fiskálními ná-
stroji. V moderních dějinách stěží najdeme jiný příklad tak dlou-
hodobého „skomírání“.

Přes nevýrazný výkon Unie jako celku, který se týká hlavně
Německa, Francie a Itálie, nesmíme zapomínat na to, že na evrop-
ském ekonomickém nebi září několik zemí, které se svou výkon-
ností a v žebříčku nejúspěšnějších zemí (navíc sestavovaným in-
stitucemi mimo EU) řadí na přední místo ve světě. Jde vedle
známého Irska především o tři skandinávské země, Dánsko, Švéd-
sko a Finsko, které v mnoha ukazatelích dokonce předčily USA.

Přes údajné „skomírání“ evropské ekonomiky stojí za zmínku,
že Spojené státy považují Evropu za svého hlavního obchodního
partnera. Ještě větší význam než obchod mají vzájemné investice,
které tvoří 54 % světových přímých zahraničních investic. Z USA
jde do Evropy 50 % všech přímých zahraničních investic tamních
firem, přičemž americké investice jen v Nizozemsku jsou téměř
dvakrát vyšší než v Mexiku a hodnota aktiv amerických společ-
nosti ve Velké Británii je vyšší než celková hodnota amerických
aktiv v Asii, Africe a na Blízkém východě. Také firmy ze zemí Unie
směřují přednostně do USA. Pro ilustraci: jen ve státě Texas inves-
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V letech 2000–2001 slabé euro poměrně znatelně pomáhalo
udržovat růst HDP. Vliv směnného kurzu na růst HDP dosahoval
až dvou procentních bodů. Naopak posilování eura v posledních
dvou letech vyústilo ve výrazně negativní dopad na růst HDP
v loňském roce. Vzhledem k tomu že apreciace eura dále akcele-
rovala ve 4. čtvrtletí loňského roku a na začátku letošního roku,
lze očekávat další zvýšení negativního vlivu směnného kurzu na
růst HDP v eurozóně v letošním a příštím roce. Apreciace eura by
mohla ubrat z tempa růstu HDP až dva procentní body.

Opravdu skomírá evropská 
ekonomika?

Luděk Urban

Jean-Monnet Professor Fakulty sociálních věd UK
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Economic Future of Europe, February 2004, stať pro Journal of
Economic Perspectives).

Dodává, že s výkonností EU to není tak špatné. Vzhledem
k tomu, že produktivita práce rostla v Evropě rychleji a odpraco-
vaných hodin ubylo, plyne z toho, že přírůstky produktivity ne-
přispěly k růstu produktu, ale byly využity k prodloužení volného
času. Evropané využívají více volného času, Američané více, přes-
něji déle pracují.

Alasdair Murray z londýnského Center of Economic Reform to
podporuje údaji, podle nichž v roce 2002 americký zaměstnanec
pracoval v průměru 1815 hodin ročně, více než v kterékoli člen-
ské zemi EU (s výjimkou Řecka), přitom například nizozemský za-
městnanec pracoval ročně pouze 1340 hodin.

Tabulka 1: Hospodářská výkonnost EU a USA
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tovaly evropské firmy více než japonské na celém území USA.
Máme právo mluvit o „skomírání“ evropské ekonomiky, když ame-
rické zahraniční investice jsou ukládány přednostně v Evropě?

1. O čem hovoří fakta

Považuji za vhodné, abychom hodnotili ekonomickou výkon-
nost zemí Unie nejen v posledním krátkém období. Seznamme se,
jak se tato výkonnost vyvíjela v delším období posledních třiceti
let, 1970–2000. Často se přitom operuje s údaji, které potvrzuje
také Evropská komise v mnoha svých rozborech. Vypovídají
o tom, že v uvedených třiceti letech výkonnost Unie jako celku
měřená ukazatelem HDP na obyvatele a porovnávaná s USA zů-
stává neměnná: odpovídá zhruba 70 % americké úrovně. To zna-
mená, že Unie se nevyvíjela rychleji, ale ani pomaleji než USA, tak-
že mezera v HDP na obyvatele zůstává dlouhodobě stálá.

Přední americký ekonom Olivier Blanchard působící na MIT se
pokusil odpovědět na otázku, proč tomu tak je. Porovnal tři sku-
piny údajů a jejich vývoj během uvedeného období v USA a v ze-
mích EU: HDP na obyvatele, HDP na odpracovanou hodinu ( pro-
duktivita práce) a počet odpracovaných hodin připadajících na
jednu osobu. Zjistil toto:

1. pokud jde o HDP na obyvatele, zůstává mezera neměnná;

2. pokud jde o produktivitu práce, Unie snížila svou mezeru: ze
65 % americké úrovně v roce 1970 na 91 % v roce 2000;

3. pokud jde o počet odpracovaných hodin, jež připadají na jednu
osobu, situace EU se rapidně změnila k horšímu: zatímco v roce
1970 mezi zeměmi Unie a USA neexistoval žádný rozdíl, v roce
2000 evropský ukazatel poklesl na 77 % americké úrovně.

Z těchto údajů O. Blanchard vyvodil toto: přírůstky evropské
produktivity práce byly vyšší než v USA, avšak počet odpracova-
ných hodin v zemích EU poklesl zároveň zhruba ve stejné pro-
porci. Tím se dostáváme k vysvětlení, proč se mezera v HDP mezi
Evropou a USA nesnižuje. Říká doslova: „Kdyby relace počtu od-
pracovaných hodin mezi Evropou a USA zůstala stejná, měly by
země EU zhruba stejný HDP na obyvatele jako USA. Stabilita me-
zery v HDP na obyvatele mezi EU a USA je důsledkem poklesu
v počtu hodin odpracovaných v zemích EU“ (Blanchard O., The

HDP na obyvatele HDP na odpracovanou Počet odpracovaných
hodinu hodin na osobu

1997 2000 1970 2000 1970 2000
USA 100 100 100 100 100 100

EU-15 69 70 65 91 101 77

Francie 73 71 73 105 99 67

Pramen: Center for Economic Reform, 2002

O. Blanchard komentuje údaje těmito slovy: vzhledem k tomu,
že produktivita v zemích EU v relaci k USA vzrostla, zatímco po-
čet odpracovaných hodin ve srovnání s USA poklesl, je výsledek
nasnadě: mezera v HDP na obyvatele mezi USA a zeměmi EU zů-
stává zhruba stabilní. A říká doslova: „Kdyby se počet hodin od-
pracovaných jednou osobou nezměnil, měla by dnes EU zhruba
stejný HDP na obyvatele jako USA. Stabilita mezery v HDP na oby-
vatele mezi EU a USA je výsledkem poklesu odpracovaných ho-
din“ (cit. práce, str. 5). Vyšší přírůstek produktivity práce v EU ve
srovnáni s USA posloužil Evropanům k tomu, že se rozšířil jejich
volný čas.

Podotkněme ještě, že k podobným závěrům došla také
Evropská komise ve svém přehledu evropské ekonomiky v roce
2003. V její analýze se konstatuje, že vyšší výkonnost USA má tři
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ve výrobě nových technologií, jako v jejich zavádění. Evropská ko-
mise o tom podává velmi otevřené svědectví. V jejích rozborech
se můžeme dočíst, jak Evropa zaostává ve výdajích na výzkum jak
za USA, tak ještě více za Japonskem (podíl těchto výdajů na HDP
se v USA blíží 3 %, v Japonsku překračuje tuto hranici, kdežto
země EU jako celek nedosahují ani 2 %), jak Evropa zaostává v po-
čtu svých výzkumných pracovníků (v Evropě připadá na tisíc pra-
covníků 5,4 vědeckého pracovníka, kdežto v USA 8,7 a v Japonsku
dokonce 9,7). Výzkum je nejen nedostatečně dotován na podni-
kové úrovni, ale je roztříštěn mezi zeměmi a jeho koordinace je
nedostatečná. Rozbory Komise také odhalují, v čem jsou slabiny
EU: jde zejména o zaostávání v sektorech, které užívají nové tech-
nologie.

Podrobnější rozbor ukazuje, že evropské zaostávání za USA
bylo způsobeno odlišným vývojem ve čtyřech sektorech: v jed-
nom vyrábějícím ICT (elektronický průmysl) a ve třech sektorech
užívajících ICT: v maloobchodě, velkoobchodě a v obchodě s cen-
nými papíry. Předstih USA se většinou připisuje využívání inter-
netu a jeho služeb, což umožnilo zásadně reorganizovat výrobní
i obchodní operace a zvýšit produktivitu práce. Země EU si na-
proti tomu udržují slušnou konkurenční pozici hlavně v tradič-
ních odvětvích. O tom nás přesvědčuje struktura obchodní bilan-
ce zemí EU, v níž převažuje spíše vývoz tradičních průmyslových
výrobků a také malý podíl služeb, a z níž vyplývá naopak závislost
zemí EU na dovozu prvků ICT.

3. Jak situaci vidí země Evropská unie

Otázka, která nás musí na tomto místě zajímat, je tato: jsou si
Evropská unie, její instituce i členské země vědomy tohoto za-
ostávání? Odpověď zní: ano. EU reagovala na situaci velmi kom-
plexní strategií, která byla vytyčena potom, co Evropská rada na
svém jarním zasedání v Lisabonu v roce 2000 jasně oznámila, že
země EU stojí před „radikální transformací evropské ekonomiky“.

Nebyla to jen rétorika, protože EU velmi podrobně a velmi od-
povědně zmapovala zaostávání Evropy v situaci poznamené glo-
balizací a nástupem nové ekonomiky. Na rozdíl od předchozích
ne zcela úspěšných pokusů v předchozím desetiletí (např. v roce
1994 nebo 1997) jde tentokrát o komplexní program všestranné
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důvody: 1. vyšší míru zaměstnanosti, 2. vyšší počet odpracova-
ných hodin a 3. předstih v růstu produktivity práce.

Pouze v jednom bodě se analýza EK liší od rozboru O. Blan-
charda, protože se podrobněji zabývá vývojem produktivity práce
od poloviny 90. let a také po roce 2000. Po celou dobu od konce
2. světové války až do poloviny 90. let země Evropské unie „dohá-
něly“ totiž USA v přírůstcích produktivity práce. Od poloviny
90. let se tento dlouhodobý trend obrátil: přírůstky v zemích EU
dosahovaly v průměru 1,5 % ročně , kdežto v USA 2,0 %, přičemž
se roce 2000 se tento rozdíl ještě prohloubil.

2. Faktory hospodářského vývoje EU

Dá se říci, že až do poloviny 90. let se Evropě dařilo dohánět
USA tím, že spíše „imitovala“ americkou technologickou úroveň,
než aby byla úspěšná v původních inovacích. Takové „dohánění“
je téměř vždy snazší, protože země, které jsou na nižší úrovni, se
přebíráním nových technologií a know-how mohou přiblížit
svým vyspělejším konkurentům.

V 90. letech se situace radikálně změnila. Ekonomický růst se
nyní opírá především o neustálý příliv inovací a také podniky
v kterékoli zemi nejsou v propojeném světě chráněny před zahra-
niční konkurencí. Globalizace urychlená zavedením nových tele-
komunikačních a informačních technologií posunula podniky do
nového prostředí.

Mnohem intenzivněji působí konkurence, především zahranič-
ní a také ekonomický růst se opírá o faktory, které sice nejsou zce-
la nové, ale jejich váha a působení se v mnohém odlišují. Ekono-
mická výkonnost, konkurenceschopnost podniků, jejich přežití
a udržení místa na trzích závisí na výrobě, ale zejména na zavádě-
ní a užívání nových technologií (ICT), internetu, závisí na nepře-
tržité inovační aktivitě, na počtu výzkumných pracovníků a obje-
mu výdajů do sektoru vědy a vývoje. Zavádění nových technologií
vyžaduje novou kvalifikaci a celoživotní učení. Tento závěr se týká
také celých zemí a dokonce kontinentů. Mnozí odborníci hovoří
v té souvislosti o novém modelu růstu, jehož obrysy se objevily
v USA a také v některých evropských zemích.

Z různých důvodů se Evropa poněkud opozdila, avšak ani tak
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Radu a Komisi, aby urychlily lisabonskou strategii, přičemž doslo-
va o sobě uvádí, že představuje to seskupení v EP, které má „nej-
silnější vůli, aby bylo lisabonských cílů dosaženo včas“.

Dosavadní pokrok nové strategie je ovšem dosti nevyrovnaný.
Evropská komise ve své zprávě ze začátku tohoto roku konstato-
vala, že přes nepopiratelný pokrok v řadě oblastí je úroveň zavá-
dění nové strategie „stále nedostatečná“. Romano Prodi, předseda
Evropské komise, prohlásil v březnu 2004, že je dosažený pokrok
zatím „hubený“ a nedává záruku, že vytyčené strategické cíle bu-
dou do roku 2010 splněny.

Trh služeb na vnitřním trhu je zatím roztříštěn, vytváření ev-
ropského výzkumného prostoru postupuje pomalu, integrace fi-
nančních trhů není zatím dokončena, uznávání odborné kvalifi-
kace v rámci Unie naráží stále na překážky a evropský patent se
nepodařilo přijmout. Přesto není důvodu lámat nad lisabonskou
strategií hůl a zejména není důvodu ji považovat za překonanou.
Zmíněné organizace evropských podnikatelů vydávající o ní kaž-
dým rokem hodnotící zprávu vzaly novou strategii za svou. V žád-
ném případě ji neodmítají, ale oprávněně kritizují členské vlády
zato, že mnohé z nich postupují při její realizaci liknavě a neplní
závazky, které přijaly v roce 2000.

4. Nalezla Unie správnou cestu?

Svědčí o závažnosti nové strategie, že je monitorována a hod-
nocena na mnoha místech, nejen institucemi EU. Jednou z insti-
tucí, která si to vzala za úkol, je World Economic Forum, jež sídlí
ve Švýcarsku a nemá žádný vztah k Evropské unii a k jejím orgá-
nům. Ve své zprávě z jara tohoto roku seřadila žebříček opřený
o osm kritérií, jimiž hodnotí patnáct členských zemí z hlediska
postupu lisabonské strategie. Zajímavá jsou dvě zjištění:

1. V první pětici úspěšných zemí nacházíme tři skandinávské
země v pořadí Finsko, Dánsko a Švédsko. Na čtvrtém místě je Velká
Británie a dále pak Nizozemí. Tři vyjmenované skandinávské země
předčily ostatní členské země ve všech kritériích: v postupu k in-
formační společnosti, v inovacích a výzkumu, v liberalizaci ekono-
miky, ve fungování síťových odvětví, ve fungování trhu finančních
služeb, ve vytváření prostředí příznivém pro podnikání atd.
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hospodářské, sociální a ekologické obnovy (renewal) Evropské
unie.

Radikální transformace obsahuje celkem devět prioritních smě-
rů činnosti členských zemí i jejich institucí. Na tomto místě ne-
hodlám všechny tyto směry podrobně rozebírat. Nemohu ale ne-
připomenout, že strategie na jedno z předních míst postavila
vytvoření informační společnosti s cenově dostupným přístupem
k internetu a jeho využití v nejrůznějších oborech ekonomiky
i společnosti, dále vytvoření evropského výzkumného prostoru,
který by měl být dotován v rozsahu, který nebude ustupovat hlav-
ním obchodním rivalům s cílem vytvořit silný inovační potenciál,
odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední
podniky, vytvoření integrované finanční trhy v celoevropském
měřítku, postupovat v dokončení vnitřního trhu další liberalizací
atd. Unie si také dobře uvědomila, že je nutno odstranit dosavad-
ní překážky ve fungování řady trhů (zejména trhů služeb, práce
a kapitálu) a postarat se o to, aby mnohé z prováděných politik
byly účinnější.

Evropská Unie, jak je patrné z neúplného výčtu hlavních směrů
lisabonské strategie, je připravena vzájemně se učit z dobrých
a osvědčených zkušeností členských zemí, ale také kterékoli ne-
členské země. Svůj záměr výkonností se vyrovnat Spojeným státům
bere vážně, jak je zjevné z toho, že uvedené směry nové strategie
se inspirují hlavně z amerických zkušeností, avšak bez záměru im-
portovat beze zbytku americký ekonomický a sociální systém.

Chci uvést ještě dvě skutečnosti, které vypovídají o tom, jak váž-
ně je nová strategie vnímána v zemích EU. Na rozdíl od zlehčují-
cích poznámek některých českých představitelů berou tuto stra-
tegii za svou a jednoznačně a bezpodmínečně ji podporuje
střechová organizace evropských podnikatelů (UNICE), střechová
organizace evropských hospodářských komor (Eurochambers),
evropské odbory a také organizace občanské společnosti.

Také by mělo být uvedeno, že všechny hlavní frakce Evrop-
ského parlamentu považují lisabonskou strategii za zcela adekvát-
ní odpověď Evropské unie na slabá místa v její ekonomické vý-
konnosti a konkurenceschopnosti. Největší frakce Evropského
parlamentu, Evropská lidová strana (EPP-ED), v přehledu své čin-
nosti z jara 2004 považovala za nutné uvést, že každoročně vyzývá
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krátkou dobu a nikoli bez politického napětí“. A dodává, že „toto
napětí dominuje a bude dále dominovat v médiích, avšak je symp-
tomem změny, a nikoli výrazem nehybnosti“. Považuji závěr
O. Blancharda za podnětný příspěvek do diskuse o tom, jak sko-
mírá evropská ekonomika.
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Tři skandinávské země se umístily jako jedničky podle všech
ukazatelů lisabonské strategie. Je to důsledek toho, že tyto země
provedly reformy požadované lisabonskou strategií. Naproti
tomu na nepříliš lichotivém místě se zařadily Německo, Francie
a Itálie, které naopak v reformním úsilí velice pokulhávají.
Můžeme to považovat za svědectví o tom, že země, které vzaly no-
vou strategii za svou, se zároveň řadí mezi ekonomicky výkonné
a konkurenceschopné země.

Autoři zprávy provedli ještě jedno zajímavé srovnání: podle lisa-
bonských kritérií porovnaly USA a 15 členských zemí. Tři severské
země mají lepší „skóre“ než USA, kdežto USA má lepší výsledky než
zbývajících 12 členských zemí. Zajímavý příspěvek do diskuse o re-
levantnosti lisabonské strategie i o tom, že skandinávský model
údajně potlačuje tvořivost lidí a brzdí ekonomický vývoj.

2. Letošní zpráva WEF v závěru předkládá doporučení, co by
Unie měla dělat v nejbližším období, aby zvýšila svou ekonomic-
kou výkonnost. Uvádí, že třem oblastem by měla být věnována
hlavní pozornost: 1. zlepšit prostředí pro inovace a výzkum a vý-
voj, 2. rozvíjet silnou informační společnost a 3. vytvářet podmín-
ky pro podnikovou sféru, jež by více motivovaly ekonomickou ak-
tivitu soukromého sektoru.

Porovnání s prioritami Evropské komise ze začátku tohoto
roku a s prioritami Evropské rady z března 2004 nás přivádí k po-
zoruhodnému zjištění: ukazuje totiž, že se při hodnocení dalšího
postupu lisabonské strategie naprosto názorově shodují evropské
instituce a nezávislé instituce typu WEF. Evropská komise k těm-
to prioritám dodala ještě to, že vzhledem ke stárnutí evropské po-
pulace by starší zaměstnanci neměli příliš brzo odcházet do dů-
chodu a že by členské země neměly odkládat modernizaci svého
zdravotního systému, aby byl finančně životaschopný.

5. Závěr

O. Blanchard, na rozdíl od mnoha euroskeptiků, říká, že v sou-
časné době probíhá v Evropě „hluboký a rozsáhlý reformní pro-
ces“. Týká se reforem na trhu výrobků a na trhu finančních služeb.
Tyto reformy vykonávají tlak na to, aby byl reformován také trh
práce. „Reforma trhu práce se nakonec uskuteční, nikoli však za
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Cílem příspěvku je ukázat, že na zaostávání evropské ekonomi-
ky za americkou se vedle tradičních výhrad jako přílišný sociální
komfort podílí i nepříznivý demografický faktor. První část srov-
nává ekonomickou výkonnost EU a USA. Druhá část zdůrazňuje
demografický faktor – stárnutí populace. Třetí část rozebírá ev-
ropský sociální komfort. Čtvrtá část shrnuje příčiny pomalého rů-
stu EU. Pátá část přináší závěr.

1. Ekonomická výkonnost EU

Úvodem pro ilustraci podíl jednotlivých zemí na HDP původní
EU-15.

Jak naznačuje tabulka 1, od roku 2000 dynamika EU výrazně
oslabila. Zároveň je zřejmé, že vývoj byl do značné míry diferen-
covaný. Nejvýraznější zpomalení nastalo v SRN, Nizozemí,
Portugalsku, Itálii a Francii, zatímco Irsko, Řecko, Španělsko
a Británie zaznamenává stále poměrně slušný růst. Zarážející je
loňské zpomalení v Irsku.

Je bohužel zjevné, že nejvýznamnější trojice – tedy Německo,
Francie a Itálie patří k zemím s nejvýraznějším oslabením Tato tro-
jice vytváří 70 % HDP Eurozóny a 54 % HDP EU-15, a je tedy za cel-
kové zpomalení celé EU-15 do značné míry zodpovědná. Ze zemí,
které mají významnější podíl na HDP EU-15 tedy růst nad 2 %
udrželo pouze Španělsko a Británie.

Současně je zřetelné, že dynamika EU-15 a především eurozóny
v posledních letech značně zaostává za růstem v USA. Srovnání
mezi EU-12 a USA je příznivější, vezmeme-li v úvahu vývoj popu-
lace, a srovnáváme-li tedy dynamiku HDP na obyvatele. Růst eu-
rozóny je sice stále pomalejší než růst v USA, nicméně růstový di-

Nezapomínejme 
na demografický faktor

Eva Zamrazilová

Komerční banka
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Tabulka 1: Vývoj HDP
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Zdroj: Eurostat

Obrázek 1: Podíl jednotlivých zemí na HDP EU-15

ferenciál se dosti výrazně sníží (viz tabulka 2). Rychlejší hospo-
dářský růst v USA je tedy do určité míry důsledkem příznivějšího
vývoje populace a pracovní síly oproti Evropě.

2. Demografický faktor

Faktorem, který hospodářský růst v Evropě začíná stále více
ovlivňovat, je demografický vývoj. Snižování porodnosti v kombi-
naci s růstem průměrné délky života vede ke stárnutí populace.
Podíl obyvatelstva staršího 65 let v EU vzrostl za posledních 10 let
o téměř 3 procentní body – ze 14,5 % na 17,5 % – viz obrázek 2.
V USA je podíl této skupiny na celkové populaci celkově nižší než
v EU15 – dosahuje přibližně 15 %.

Demografický faktor se promítá do celé řady rovin, které na-
vzájem souvisí. Stárnoucí populace méně vyprodukuje, ale více
spotřebuje. Stárnoucí populace má také vyšší sklon ke konzerva-

Zdroj: Eurostat

Zdroj: Eurostat, IMF

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EU 15 2,7 2,4 1,6 2,5 2,9 2,9 3,5 1,6 1,0 0,7

EU 12 2,4 2,2 1,4 2,3 2,9 2,8 3,5 1,6 0,9 0,4

Německo 2,3 1,7 0,8 1,4 2,0 2,0 2,9 0,8 0,2 - 0,1

Francie 2,1 1,7 1,1 1,9 3,4 3,2 3,8 2,1 1,2 0,5 

Itálie 2,2 2,9 1,1 2,0 1,8 1,7 3,0 1,8 0,4 0,3

Španělsko 2,4 2,8 2,4 4,0 4,3 4,2 4,2 2,8 2,0 2,4

Nizozemí 2,9 3,0 3,0 3,8 4,3 4,0 3,5 1,2 0,2 - 0,7

Belgie 3,2 2,4 1,2 3,5 2,0 3,2 3,8 0,6 0,7 1,1

Rakousko 2,6 1,6 2,0 1,6 3,9 2,7 3,4 0,8 1,4 0,7

Řecko 2,0 2,1 2,4 3,6 3,4 3,4 4,4 4,0 3,9 4,3

Finsko 3,9 3,4 3,9 6,3 5,0 3,4 5,1 1,1 2,3 1,9

Irsko 5,8 9,9 8,1 11,1 8,6 11,3 10,1 6,2 6,9 1,4

Portugalsko 1,0 4,3 3,5 4,0 4,6 3,8 3,4 1,7 0,4 - 1,3 

Lucembursko 3,8 1,4 3,3 8,3 6,9 7,8 9,0 1,3 1,7 2,1

Velká Británie 4,4 2,8 2,7 3,3 3,1 2,8 3,8 2,1 1,6 2,3

Švédsko 4,2 4,1 1,3 2,4 3,6 4,6 4,3 0,9 2,1 1,6

Dánsko 5,5 2,8 2,5 3,0 2,5 2,6 2,8 1,6 1,0 0,4

USA 4,0 2,5 3,7 4,5 4,2 4,4 3,7 0,5 2,2 3,1

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EU 12 2,4 2,2 1,4 2,7 2,9 2,8 3,5 1,6 0,9 0,4

USA 4 2,5 3,7 4,5 4,2 4,4 3,7 0,5 2,2 3,1

Diference 1,6 0,3 2,3 1,8 1,3 1,6 0,2 - 1,1 1,3 2,7

Tabulka 2: Růst HDP v eurozóně a USA

Tabulka 3: Růst HDP/obyv.: EU-12, USA (v %)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EU 12 2,1 1,9 1,1 2,1 2,7 2,5 3,1 1,1 0,4 0,3

USA 3 1,5 2,4 3,2 3,1 2,9 2,6 - 0,8 1,3 2

diference 0,9 - 0,4 1,3 1,1 0,4 0,4 - 0,5 -  1,9 0,7 1,7
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Obrázek 3: Eurozóna: vývoj veřejných výdajů a HDP

36

tivnosti, vyšší odpor k reformám a samozřejmě preferuje své zá-
jmy na úkor budoucích generací. Vyšší podíl vyšších věkových
skupin pak také zvyšuje politickou váhu těchto postojů, takže pro-
sazení reforem je politicky obtížnější. Z obrázku 2 je také patrné,
že rostoucí význam populace v poproduktivním věku je – v po-
sledních třech letech – doprovázen obnoveným růstem podílu ve-
řejných výdajů na HDP eurozóny.

Obrázek 2: Eurozóna: populace v poproduktivním věku 
a veřejné výdaje

Obrázek 3 naznačuje souvislost vývoje veřejných výdajů a hos-
podářského růstu. V období, kdy se (především díky snahám vět-
šiny zemí eurozóny o splnění podmínek Paktu stability a růstu)
podařilo podíl veřejných výdajů na HDP snižovat, byl růst euro-
zóny vcelku solidní. Poté, co fiskální disciplína po roce 2000 opě-
tovně oslabila, oslabil i růst HDP.

Opětovné oslabení fiskální disciplíny je do značné míry dů-
sledkem toho, že západoevropská populace je zvyklá na sociální
komfort a prozatím nedozrála k plné akceptaci hlubších reforem.
I to, že v západní Evropě je nízká porodnost, je částečně důsled-
kem toho, že populace se rozhoduje pro pohodlnější variantu
menšího počtu dětí. K nepříznivému populačnímu vývoji přistu-
puje i nepříliš příznivý vývoj na trhu práce.

Zdroj: Eurostat

3. Sociální komfort

Problémy trhu práce v Západní Evropě jsou dostatečně známy.
Na straně poptávky je nepružný pracovní trh ovlivněn silnou úlo-
hou odborů, které zajišťují mzdovou politiku relativně vysokých
mezd i obtížné propouštění zaměstnanců. Na straně nabídky je
rozsáhlá masa lidí, uvyklých relativnímu sociálnímu komfortu, ne-
schopná dostatečné adaptace na rychle se měnící profesní a kva-
lifikační požadavky moderní ekonomiky. Adaptační úsilí je pod-
vazováno stále relativně štědrým sociálním systémem. Flexibilita
pracovní síly má samozřejmě souvislost i se stárnutím populace –
flexibilita a adaptabilita se s rostoucím věkem snižuje.

Sociální komfort západní Evropy je patrný i v tom, že evropské
země mají ve srovnání s USA podstatně nižší pracovní dobu – viz
obrázek 4. Rozdíl v průměrném počtu ročně odpracovaných ho-
din byl přitom mezi USA a západoevropskými zeměmi s nejnižší
pracovní dobou výrazný: v roce 2002 činil rozdíl mezi USA a SRN
více než 350 hodin ročně. Z pohledu na Obr. 4 se nabízí otázka,
zda snižování pracovní doby nebylo v některých zemích na-
dměrné a nemělo vliv na podvázání hospodářského růstu.
Nejkratší pracovní dobu má Nizozemí a Německo, což byly sou-

)

Zdroj: Eurostat
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Obrázek 5: Změna veřejných výdajů a růst HDP
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časně země, v nichž růst HDP v roce 2003 přešel do záporných
čísel.

Obrázek 4: Růst HDP a roční délka pracovní doby

Zajímavý je pohled na vývoj v jednotlivých zemích i z hlediska
efektu redukce veřejných výdajů. Jednotlivé země eurozóny měly
v letech 1996–1997, odkdy se datovaly snahy o fiskální disciplínu
v souvislosti se zavedením eura, rozdílnou startovací pozici rela-
tivní výše veřejných výdajů.

V roce 1997 činil podíl veřejných výdajů na HDP v eurozóně té-
měř přesných 50 %, mezi země s nejvyšším podílem se řadily Finsko
(56,4 %), Francie (55 %) a Rakousko (54 %). Nejnižší podíl mělo
Irsko (37 %) a Španělsko (42 %). Úsilí o fiskální konsolidaci také na-
bývalo v jednotlivých zemích různé intenzity. Na obrázku č. 5 je vi-
ditelné, že země, kterým se v průběhu předešlého desetiletí poda-
řilo snížit veřejné výdaje o více než 5 procentních bodů, dosáhly
v roce 2003 vyššího hospodářského růstu než průměr eurozóny.

4. Příčiny pomalého růstu

Pokusíme-li se shrnout dosavadní nástin, lze hlavní příčiny sla-
bého hospodářského růstu ve většině západoevropských zemí
hledat v kombinaci nepříznivého demografického vývoje se so-

Zdroj: OECD

Zdroj: Eurostat

ciálně politickým faktorem obtížného politického prosazení re-
dukce nadměrného sociálního komfortu. Situaci lze pojmenovat
i tak, že v západní Evropě existuje příliš vysoká míra prosazení po-
litických cílů – které jsou samozřejmě odvozeny od přirozených
preferencí stárnoucí a na komfort uvyklé populace – před cíli
zdravého hospodářského růstu.

Tento faktor politické převahy se projevuje v oblasti sociálního
zabezpečení, kde vysoké sociální výdaje musí být zajišťovány vy-
sokou mírou zdanění, objevuje se na trhu práce, kde odbory za-
jišťují relativně vysokou úroveň mezd a poměrně vysokou ochra-
nu pracovníků proti propouštění (která brzdí zaměstnavatele
najímat novou pracovní sílu). I zavedení eura a jednotná mone-
tární politika je koneckonců primárně politickou záležitostí.

Je zjevné, že nalezení lepší vyváženosti mezi politickými a eko-
nomickými cíli je vysoce obtížné, a to především proto, že politi-
ci uvažují v kratším horizontu než ekonomové. Faktem je, že nale-
zení politické odvahy pro uskutečnění potřebných reforem
v oblasti veřejných výdajů a trhu práce je pro evropskou ekono-
miku z dlouhodobého hlediska mimořádně důležité.

Na rozdíl od většiny prognóz ekonomických, které jsou zatíže-
ny velkou mírou nejistoty a obtížně předvídatelných faktorů, de-
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raznit to, že stárnutí populace zvyšuje politickou sílu té skupiny
voličů, která má k reformám vyšší averzi.

Je zjevné, že čím dříve reformy nastanou, tím dříve se mohou
projevit jejich pozitivní efekty, nicméně pozitivní účinky větši-
nou mohou nastat v horizontu delším než je perspektiva jednotli-
vých politiků. Existují i pozitivní příklady, především Británie
nebo Švédska, na nichž je vidět, že je možné uskutečnit razantní
změny i při zachování sociálního smíru. Právě tyto země se dnes
těší nejmenšímu oslabení růstu a mají lepší hospodářskou per-
spektivu do budoucna.

Na druhé straně je třeba zmínit příklad varovný – SRN. Zde zá-
roveň nejsilněji působí faktor převahy politických cílů nad cíli
hospodářskými. K faktorům platným pro země západní Evropy
obecně přistoupilo navíc sjednocení Německa. Politické sjedno-
cení země mělo za následek hospodářské dopady, které začínají
být šířeji zveřejňovány teprve nyní, po téměř 15 letech. Přesun fi-
nančních prostředků z bývalých západních zemí na obnovu vý-
chodní části je vyčíslován na 1,25 bilionu EUR. I ta část prostřed-
ků, která byla vynaložena na rozvoj hospodářství, ovšem
nepředstavovala tržně alokované investice.

Nabízí se srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního
bloku, kde drtivá část přímých zahraničních investic přicházejí-
cích z vyspělých tržních ekonomiky přicházela s cílem budoucího
zisku. Přesun prostředků v rámci německé ekonomiky přitom ne-
jenže podvázal růst v bývalé západní části, ale nepřinesl ani hos-
podářský rozkvět bývalým východním zemím. Je vysoce pravdě-
podobné, že původní NDR, která byla před 15 lety v čele
hospodářského žebříčku zemí tehdejší RVHP, by v současném sta-
vu byla přistoupení k EU schopna jen obtížně.

Samotné rozšíření EU 15 na EU 25 je primárně politickou zále-
žitostí, která by měla udělat definitivní tečku za poválečným roz-
dělením Evropy. Teprve budoucnost ukáže, jak se rozšíření EU
projeví na hospodářské výkonnosti nové EU 25.
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mografické modely a prognózy fungují celkem spolehlivě.
Demografický vývoj je neúprosný a již dnes můžeme relativně
přesně odhadnout, kolik bude za 20 let obyvatel v produktivním
a poproduktivním věku.

Stárnutí západoevropské populace se začne se zvýšenou intenzi-
tou projevovat přibližně od roku 2010. Do roku 2050 podíl věkové
skupiny nad 65 let vzroste na přibližně 30 %. Demografický výhled
pro USA je příznivější: předpokládá zvýšení podílu poproduktivní
populace v roce 2030 na 20 %, posléze ustálení této proporce.

Tabulka 4: Odhad potenciálního růstu pro EU-15 a USA

2000 2010 2020 2030
EU 15 2,0 1,7 1,5 1,0

USA 3,0 2,8 2,7 2,4

Demografický vývoj se promítne do růstu veřejných výdajů
a snížení potenciálního růstu ekonomiky. Růst potenciálního pro-
duktu se pravděpodobně v zemích bývalé EU-15 sníží do roku
2030 až na 1 %, zatímco v USA by se v této době měl potenciální
růst stále pohybovat těsně pod 2,5 %. V důsledku toho by v příš-
tích desetiletích klesal podíl Západní Evropy na světovém pro-
duktu i její celkový význam ve světové ekonomice.

Mezi zeměmi západní Evropy existují co do připravenosti na
stárnutí populace poměrně významné rozdíly. Nejlepší situace je
v Británii a Nizozemí, což jsou země s nižším podílem státu v pen-
zijním systému. Obdobně budou menším problémům čelit i další
Skandinávské země – Dánsko, Finsko a Švédsko. Největší problé-
my s nároky stárnoucí populace na veřejné finance lze očekávat
v Řecku, Španělsku, Německu, Francii a Rakousku.

5. Závěr

Lze doufat, že se politické reprezentaci podaří nalézt potřeb-
nou odvahu k prosazení potřebných kroků v oblasti trhu práce
i sociálního zabezpečení. Toto téma je politicky vysoce citlivé
(připomeňme nedávné demonstrace ve Francii, Itálii nebo
Rakousku). Faktor času rozhodně nepůsobí příznivě – lze jen zdů-

Zdroj: Deutsche Bank
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Investice jsou výrazným impulsem pro růst domácí ekonomiky
a důležitým nástrojem v boji proti nezaměstnanosti. Od roku
1993 až do poloviny roku 2004 přiteklo do České republiky přes
40 miliard amerických dolarů zahraničních investic. V roce 2003
byla Česká republika v přímých zahraničních investicích v pře-
počtu na jednoho obyvatele mezi tranzitivními ekonomikami na
prvním místě (viz graf 1). V následujícím textu se pokusím odpo-
vědět na tři otázky, které považuji za klíčové: proč jsou zahraniční
investice přínosné, zda existují bariéry jejich přílivu a zda jsou
s nimi spojena nějaká rizika.

Graf 1: Přímé zahraniční investice na obyvatele v roce 2003
(v EUR)

Zahraniční investice – 
cesta k prosperující ekonomice

Martin Jahn

místopředseda vlády pro ekonomiku

Zdroj: WIIW
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zahraniční kontrolou 185,5 procenta produktivity domácích fi-
rem. Ještě výraznější byl rozdíl v sektoru zpracovatelského prů-
myslu, kde byla produktivita zahraničních společností na úrovni
202,4 procenta.

Zahraniční podniky přinášejí do české ekonomiky své know-
how, lepší firemní kulturu a přispívají ke kultivaci řízení společ-
ností. Svými požadavky pomáhají budovat ekonomiku založenou
na znalostech a dovednostech lidí. Taková ekonomika je předpo-
kladem úspěšného státu jedenadvacátého století.

Tabulka 2: Úroveň produktivity podniků pod zahraniční kontrolou
(PZK) ve srovnání s domácími podniky
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1. Přínosy přílivu zahraničních investic

Zahraniční investice přispívají ke zvyšování konkurenceschop-
nosti ekonomiky. V České republice dosahují podniky pod zahra-
niční kontrolou (podle analýzy společnosti Newton) dvojnásobné
investiční aktivity než podniky domácí. Zahraniční investice také
představují stále významnější zdroj nových pracovních míst.
Podle ČSÚ stoupla v letech 1997 až 2002 zaměstnanost v podni-
cích pod zahraniční kontrolou o 355 tisíc lidí. Na druhou stranu
v domácích podnicích zaměstnanost naopak o 694 tisíce lidí po-
klesla.

Firmy pod zahraniční kontrolou jsou výrazně exportně orien-
tované a přispívají tak k vyššímu růstu hrubého domácího pro-
duktu České republiky. Od roku 1997 byl zaznamenán růst ex-
portu podniků pod zahraniční kontrolou o 56 procent. V roce
2002 dosáhl vývoz na zaměstnance v podnicích pod zahraniční
kontrolou 1,273 miliónu korun, zatímco v domácích podnicích či-
nil „pouze“ 278 tisíc korun.

Mezinárodní podniky jsou díky své vysoké ziskovosti zdrojem
vyšších příjmů státního rozpočtu a podle procentuálního podílu
tržeb zahraničních firem na celkových tržbách v průmyslu jejich
váha neustále roste (Tabulka 1).

Tabulka 1: Váha podniků pod zahraniční kontrolou na průmyslu (%)

2000 2001 2002 2003
Tržby z průmyslové činnosti 39 42 46,4 48,5

Tržby z přímého vývozu - 63,4 66,2 70

Tuzemské tržby - 30,1 29,8 29,9

Zaměstnanost 26,1 27,5 31,2 33,6

K dalším přínosům PZI pro ekonomiku patří tlak na zlepšení
domácího podnikatelského prostředí, zahraniční investice též
urychlují proces zapojení domácích podniků do globálních řetěz-
ců. Ačkoli pro některé domácí podniky představují PZK tvrdou
konkurenci, znamenají pro ně v tomto smyslu i přínos.

Zahraniční investice rovněž zvyšují produktivitu práce v domá-
cí ekonomice (Tabulka 2). V roce 2003 dosahovaly podniky pod

Pramen: ČSÚ

2000 2001 2002 2003
PZK celkem 180,8 190,8 191,6 185,5

PZK ve zpracovatelském průmyslu 191,9 204,5 204,9 202,4

Pramen: ČSÚ

V neposlední řadě je třeba dvakrát podtrhnout, že přímé zahra-
niční investice brzdily růst nezaměstnanosti (graf 2) a přispěly
k tomu, že její míra je v současnosti jedna z nejnižších v regionu
střední a východní Evropy.

Přímé zahraniční investice tedy zvyšují blahobyt obyvatelstva
České republiky a za předpokladu stabilní inflace zvyšují kupní
sílu obyvatelstva (graf 3.). Protože jde růst mezd v podnicích pod
zahraniční kontrolou obvykle ruku v ruce s vyšší produktivitou
práce, nemyslím si, že by se dal nazvat hrozbou pro akceleraci in-
flace. Za nerelevantní považuji i diskusi typu: nejsou mzdy zahra-
ničních firem pro Čechy již příliš vysoké? Argumentuji na ni otáz-
kou: jsou-li pracovníci v zahraničních firmách schopni nabídnout
větší produktivitu práce, proč by neměli dostat adekvátní plat
a dohánět kupní sílu vyspělých zemí EU? Totéž platí samozřejmě
i o pracovnících v podnicích ryze českých.
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První z bariér, nasycenost, předurčuje nový světový trend v pří-
livu investic. V Česku již dochází k přesunu investic do výroby
směrem ke službám a sofistikovanějším projektům. V roce 2003
byl podíl služeb na celkových investicích zprostředkovaných stát-
ní agenturou CzechInvest 24 procent. V prvním pololetí 2004 již
34 procent. Očekávám, že tento vývoj bude pokračovat i nadále.
Proto jsem i za jeden z přínosů investic označil to, že zahraniční
investoři přispívají k budování ekonomiky výrazně založené na
znalostech a dovednostech lidí.

I proto vláda zvyšuje investice do vzdělání. Je to jedna z cest, jak
úspěšně čelit rostoucí konkurenci mezi zeměmi v regionu v láká-
ní nových investorů. Další z možností je pak kvalitní systém in-
vestičních pobídek – nezbytný a efektivní to nástroj ke zvýšení
přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic.

Přes všechny přínosy, které jsem vyjmenoval, by bylo nerealis-
tické považovat zahraniční investice za všelék. Základem úspěšné
ekonomiky jsou totiž kvalitně vzdělaní lidé, dobré podnikatelské
prostředí a efektivně fungující veřejný sektor. Směrem k tomuto
ideálu lze postupovat odstraněním dalších bariér přílivu investic,
jakými jsou byrokracie, komplikovaný a neefektivní právní řád
(časté změny zákonů, administrativně náročné, zdlouhavé a drahé
povolovací procesy při zakládání společnosti, víza), neflexibilní
trh práce a korupce. Většinu z posledně jmenovaných bariér lze
omezit vhodnou fiskální politikou a schválením relevantních zá-
konů.

3. Rizika přílivu zahraničních investic

Zahraniční investice s sebou přinášejí i riziko. I proto jsem na
počátku položil třetí otázku. Považuji ale za důležité zdůraznit, že
přínosy nad riziky výrazně převažují.

K základním rizikům patří velký a stále rostoucí podíl a tím
i vliv zahraničních firem v české ekonomice. Výkonné zahraniční
podniky s vyspělým know-how mohou spolu s pomalou techno-
logickou konvergencí představovat zdroj vzniku tzv. duální eko-
nomiky. Mezi rizika patřil i donedávna poměrně nízký podíl 
high-tech investic. To si již ale začíná obracet.

Za jediné riziko zásadnějšího rázu považuji možnost repatriace
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Graf 2: Srovnání vývoje zaměstnanosti v domácích 
a zahraničních firmách

Zdroj: ČSÚ, průměrný evidenční počet pracovníků, meziroční změna v procentech.

Graf 3: Průměrná roční mzda na zaměstnance (v tis. korun)

Zdroj: ČSÚ

2. Bariéry přílivu zahraničních investic

Jako odpověď na výše položenou druhou otázku, zda existují
bariéry přílivu zahraničních investic, bych rád uvedl, že Česká re-
publika je již nasycena určitými typy investičních projektů. Mezi
další bariéry patří rostoucí konkurence mezi zeměmi regionu
střední Evropy, neadekvátní kritika a nadměrná očekávání týkají-
cí se investic.
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4. Závěr

Přímé zahraniční investice jsou jedním z nejdůležitějších fakto-
rů rozvoje české ekonomiky. Spoléhat na ně jako na všelék je ne-
realistické. Rostoucí vliv zahraničních investorů vytváří tlak na
zlepšování investičního prostředí, ze kterého mohou těžit i do-
mácí podniky. Dále zvyšuje konkurenci, což uvítají spotřebitelé.
Česká republika překonala první fázi přílivu přímých zahranič-
ních investic orientovanou na levnou pracovní sílu a stále větší za-
stoupení mají projekty technologických center a strategických
služeb.

Je to výborný základ pro vyšší růst hrubého domácího produk-
tu, nižší nezaměstnanost a vyšší blahobyt obyvatelstva. K tomu,
aby se tak stalo, je ale třeba zlepšit podmínky podnikání, zajistit
pružný trh práce, dostatečnou nabídku na trhu kvalifikovaných
pracovních sil a odpovídající rozvoj infrastruktury.
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zisků společností zpět do zahraničí (např. ve formě dividend)
a následný dopad na běžný účet platební bilance a měnový kurs
koruny. Připustím-li, že postupně přichází doba repatriace, ne-
myslím si, že by dopad na finanční trhy, potažmo celou ekono-
miku, mohl být výrazněji a dlouhodoběji negativní. Odliv divi-
dend sice může způsobit tlak na oslabení měnového kursu
koruny, na druhou stranu ale další příliv investic, který se dá
předpokládat, bude na kurs tlačit zase v opačném směru.
Případná repatriace zisků půjde i proti dlouhodobému trendu
posilovaní kursu koruny vyvolaným konvergencí země k vyspě-
losti Evropské unie.

Obdobně je to i s dopadem na saldo platební bilance. Možný
odliv peněz ve formě dividend z ekonomiky může tlačit saldo do
minusu. Naopak například to, že nově vzniklé továrny jsou již vy-
baveny stroji a nákladnými technologiemi, které není třeba dová-
žet, způsobí tlak na pokles importu. To bude pozitivně působit na
saldo obchodní bilance a následně se v něm i pozitivně promítne.
Trendy v ekonomice, respektive jejich dopady na finanční ukaza-
tele a trhy, by se tak mohly víceméně kompenzovat.

Proti negativním dopadům na platební bilanci působí i lepšící
se deficit obchodní bilance z titulu rostoucí exportní vyspělosti
Česka a postupného oživování evropské ekonomiky. V srpnu
2004 byl podle Českého statistického úřadu nejnižší schodek za
desetiletí. Za prvních osm měsíců tohoto roku vzrostl český ex-
port o 23 procent, dovoz o 20,1 procent. Schodek obchodní bi-
lance dosáhl pouze 17,9 miliardy korun a byl tak meziročně
o 18,6 miliardy korun nižší – v českém zahraničním obchodě tak
pokračuje trend snižování salda obchodní bilance (viz graf 4).

Jsou i další důkazy lepšícího se stavu domácí ekonomiky:
Průmyslová produkce za období leden až srpen letošního roku
vzrostla meziročně o 10,6 procent. Jen letos v srpnu vzrostla pro-
duktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) me-
ziročně o 10,3 procent, hodinová produktivita se zvýšila o 6,1 pro-
centa. Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí letošního roku pak
vzrostl meziročně reálně o 4,1 procent, což je nejvíce od konce
roku 2000.

Graf 4: Vývoj salda obchodní bilance (v miliardách korun 
běžných cen)

Zdroj: ČSÚ
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Příliv přímých zahraničních investic do dohánějících ekono-
mik, mezi něž patří nebo by měla patřit i Česká republika, je za-
hraničními analytiky často považován za jedno z kritérií jejich
úspěšného rozvoje. Jednak proto, že dokládá „důvěru zahranič-
ních investorů“ v danou ekonomiku – ale zejména proto, že se od
přímých zahraničních investic očekávají jednoznačně pozitivní
přínosy pro ekonomický růst. Zejména jsou zdůrazňovány pozi-
tivní vlivy na zaměstnanost a produktivitu práce. Jsou tyto pozi-
tivní vlivy natolik výrazné, že by země jako Česká republika měly
zahraniční investory aktivně lákat a nabízet jim nadstandardní
podmínky?

Tento příspěvek se chce na otázky přínosu přímých zahranič-
ních investic podívat z hlediska jejich vlivu na trh práce, kon-
krétněji jejich vlivu na vývoj zaměstnanosti (resp. nezaměstna-
nosti), vývoj produktivity práce a vývoj mezd. V další části bude
vztah zahraničních investic a českého trhu práce analyzován
z opačného pohledu: budou stručně rozebrány hlavní příčiny,
které přitahují zahraniční investory do ČR, z hlediska ekonomic-
ké teorie a empirických poznatků, s příslušnými důsledky pro
hospodářskou politiku.

1. Vliv zahraničních investic na zaměstnanost

Konvenční konstatování představitelů vlády, CzechInvestu či
představitelů zahraničních investorů je: „naše investice vytvoří 
x desítek, set či tisíc nových pracovních míst“, a proto jsou opráv-
něné investiční pobídky, jichž jsou zahraniční investoři příjemci
(příspěvky na tvorbu pracovních míst, daňové úlevy, příprava sta-
venišť apod.). Jaká je však skutečnost?

Na makroekonomické úrovni nelze prokázat žádný pozitivní

Zahraniční investice a český trh práce

Kamil Janáček

hlavní ekonom Komerční banky
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Tabulka 1: Vývoj míry nezaměstnanosti ve vybraných okresech
1997–2004
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vztah mezi intenzitou přílivu zahraničních investic a vývojem za-
městnanosti, resp. mírou nezaměstnanosti. Jak ukazuje obrázek 1,
rostoucí příliv přímých zahraničních investic byl (od roku
1998–2002) doprovázen citelným růstem (zdvojnásobením) míry
nezaměstnanosti, a v jednotlivých letech stagnací – či mírným po-
klesem – celkové zaměstnanosti. Vývoj nezaměstnanosti v České
republice byl a je určován zejména strukturálními faktory, a sa-
mozřejmě též průběhem hospodářského cyklu. Zahraniční inves-
tice na ni nemají žádný pozitivní vliv.

Obrázek 1: Příliv přímých zahraničních investic a vývoj nezaměst-
nanosti 1995–2004

Protagonisté aktivní podpory zahraničních investorů argumen-
tují, že jejich investice příznivě působí na tvorbu nových pracov-
ních míst v jednotlivých regionech a tudíž snižují nezaměstnanost
na lokální úrovni. Jak dokládá tabulka 1, nelze pozitivní kauzální
vztah mezi přímými zahraničními investicemi a snížením míry
nezaměstnanosti prokázat ani na úrovni jednotlivých okresů.

Pramen: ČNB, MPSV

Karviná Louny Přerov Svitavy Plzeň- Praha
-město

12/1997 10,4 11,3 9,0 7,2 4,9 0,9

03/1998 10,8 11,0 9,6 7,0 5,3 1,2

06/1998 11,6 12,0 10,3 6,8 5,7 1,3

09/1998 13,0 13,4 12,0 8,2 6,9 1,9

12/1998 13,8 15,5 12,5 8,9 6,7 2,3

03/1999 15,5 15,7 13,3 9,8 7,6 2,9

06/1999 16,4 15,1 13,3 9,4 8,3 3,1

09/1999 17,6 15,6 14,1 10,3 8,7 3,7

12/1999 18,2 17,5 14,5 11,6 8,3 3,5

03/2000 18,8 17,6 14,8 11,5 8,3 3,7

06/2000 18,5 15,9 14,0 10,2 7,8 3,5

09/2000 18,6 16,1 14,2 10,3 7,8 3,7

12/2000 18,0 17,1 14,2 10,8 7,3 3,4

03/2001 17,7 16,4 13,8 10,7 7,2 3,4

06/2001 17,5 15,3 12,4 10,0 7,0 3,2

09/2001 17,8 16,0 12,2 10,3 7,2 3,4

12/2001 18,0 17,2 12,5 11,3 7,2 3,4

03/2002 18,5 17,3 12,4 10,9 7,4 3,5

06/2002 18,5 16,6 11,9 10,5 7,2 3,4

09/2002 19,3 17,5 12,4 11,2 7,6 3,9

12/2002 19,6 18,6 12,8 12,4 7,4 3,7

03/2003 20,4 18,3 13,1 12,3 7,5 3,8

06/2003 20,2 17,3 12,6 11,5 7,4 3,8

09/2003 20,4 17,5 12,9 12,2 7,8 4,1

12/2003 20,4 18,9 13,8 13,4 7,6 4,0

03/2004 21,3 17,7 14,5 13,4 7,6 4,4

06/2004 21,0 15,7 13,2 12,3 7,5 4,2

Pramen: MPSV

Tabulka 1 zachycuje čtvrtletní vývoj nezaměstnanosti ve třech
typech okresů. První skupinu reprezentují okresy Karviná
a Louny, typické nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti od po-
čátku transformace. Jde o okresy, kam doposud připlynulo mini-
mum přímých zahraničních investic, a které se obtížně vyrovná-
vají s důsledky průmyslové či zemědělské monokulturní výroby,
typické pro tyto dva regiony po celé 20. století.
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vnu 2000 byla bleskově renacionalizována IPB a stejně bleskově
reprivatizována, a konečně v roce 2001 byla privatizována
Komerční banka. Po privatizaci vždy následovaly rozsáhlé racio-
nalizační a organizační změny v příslušných bankách, doprováze-
né výrazným snižováním počtu zaměstnanců.1

Druhou skupinou zahraničních investic jsou investice „na zele-
né louce“. Ty by intuitivně měly vést k tvorbě nových pracovních
míst, a tedy ke zvyšování zaměstnanosti. Nicméně i zde je jejich
vliv na vývoj zaměstnanosti (či snižování nezaměstnanosti) nejed-
noznačný. Výstavba nové kapacity je totiž často doprovázena zá-
nikem slabších českých konkurentů nebo „vysáváním“kvalifikova-
ných pracovníků ze stávajících podniků, takže na průběh
zaměstnanosti v daném oboru či odvětví nebo regionu to má ne-
utrální, a někde i negativní vliv.

Např. příchod velkých nadnárodních maloobchodních řetězců
plošně vytěsnil mnoho malých prodejců, takže tyto typické in-
vestice „na zelené louce“ měly maximálně neutrální efekt na za-
městnanost v obchodě. Obdobně tomu je ve zpracovatelském
průmyslu. Zcela jasný „odsávací“ efekt mají zahraniční investice
do některých „high-tech“ služeb (poradenství, účetnictví apod.):
vzhledem k situaci na trhu práce (zejména v Praze či dalších vět-
ších městech) ve specifických profesích, které jsou žádány, je zřej-
mé, že převážnou většinu pracovníků získají zahraniční investoři
přetažením od českých (či jiných zahraničních) firem. Ty jsou pak
často nuceny omezovat činnost.

Celkově lze vyslovit závěr, že přímé zahraniční investice ve
svém úhrnu mají práci šetřící efekt – že pracovní místa více „za-
bíjejí“ než vytvářejí.

2. Vliv přímých zahraničních investic na produktivitu
práce

Naproti tomu na růst produktivity práce v České ekonomice
mají zahraniční investice vliv jednoznačně pozitivní. Jak dokládá
tabulka 3, podniky vlastněné zahraničním kapitálem dosahují vi-
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Druhou skupinu tvoří tři okresy, z nichž každý reprezentuje
jednu (či více) úspěšných zahraničních investic. V okrese Přerov
jde o investici koncernu Phillips v Hranicích na Moravě, v okrese
Svitavy o investici koncernu Saint – Gobain ve Vertexu Litomyšl
a v Plzni o japonské investice „na zelené louce“, které vytvořily
z tohoto regionu město s největší koncentrací výroby elektroniky
v ČR. Konečně třetí skupinu regionů reprezentuje Praha, která
v uplynulém desetiletí přitáhla vysoce nadprůměrný objem pří-
mých zahraničních investic.

Porovnáme-li tyto tři skupiny okresů (malé či žádné zahraniční
investice, specifické investice typu „success stories“ a Prahu),
opět zjistíme, že zahraniční investice neměly vliv na vývoj neza-
městnanosti ani na regionální úrovni. Nezaměstnanost v 6 okre-
sech uvedených v tabulce 1 se vyvíjela v zásadě v souladu s vývo-
jem celkové míry nezaměstnanosti v ČR (viz obrázek 1),
a nereflektovala (či velmi málo odrážela) objem zahraničních in-
vestic, které připluly do příslušného regionu.

Co způsobuje, že konvenčnímu tvrzení o pozitivním vlivu za-
hraničních investic na zaměstnanost neodpovídají empirická data?

Přímé zahraniční investice jsou dvojího druhu. Za prvé jde
o akviziční investice (získání českých podniků v privatizaci či pří-
mým nákupem). Tento typ přímých zahraničních investic má jed-
noznačně pracovně úsporný efekt. Zahraniční investoři zvyšují
produktivitu v získaných podnicích mj. organizačními změnami,
investicemi šetřícími práci apod. Důsledkem toho jsou úspory
pracovních sil často v řádu desítek procent v porovnání se situací
před vstupem zahraničního vlastníka do podniku.

Tabulka 2: Vývoj počtu pracovníků v bankách

Pramen: ČNB

1998 1999 2000 2001 2002 2003
52,8 49,4 45,5 40,9 40,6 39,0

Pro ilustraci uveďme vývoj pracovníků v bankovnictví, kde v le-
tech 1999–2001 došlo k privatizaci (či reprivatizaci) čtyř největ-
ších českých bank (viz tabulka 2). Pro připomenutí: v roce 1999
byla privatizována ČSOB, v březnu 2000 Česká spořitelna, v čer-

1) Tento vliv privatizace byl výraznější, než předchozí snižování stavů pracovní-
ků, které bylo založené na zlepšování počítačového vybavení a probíhalo již
v předprivatizačním období.
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Tabulka 4: Vliv přímých zahraničních investic na mzdy (2003)
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ditelně vyšší produktivity na jednoho pracovníka (v průmyslu
a stavebnictví měřeno přidanou hodnotou, v obchodě obratem),
než soukromé „národní“ firmy, tedy firmy vlastněné domácím ka-
pitálem.

Tabulka 3: Vliv přímých zahraničních investic na produktivitu 
práce (2003)

A. soukromé B. soukromé B/A
národní pod zahraniční (v %)

kontrolou
Průmysl 441,8* 752,3* 170,3

Stavebnictví 1519,1* 2881,3* 189,7

Obchod 2150* 2970* 138,1

Existuje více faktorů, které vedou k rychlejšímu růstu produk-
tivity v podnicích vlastněných zahraničním kapitálem.
Zahraniční kapitál přináší technologické, manažerské a marketin-
gové know-how. Dochází k aplikaci modelu a organizace podni-
kání z podniku – matky na dceru. Využívá se synergie při vývoji
a výrobě nových produktů. Zaměstnanci – zejména manažeři –
absolvují stáže a školení v zahraničí, a jsou schopni rychle reali-
zovat získané poznatky a zkušenosti do chodu podniků v Če-
chách. Zahraniční investice mají i nepřímý pozitivní vliv na vývoj
produktivity v daném oboru, neboť zčásti dochází k „přelivu“ za-
hraničního know-how i do podniků vlastněných českým kapitá-
lem.

3. Vliv přímých zahraničních investic na mzdy

Vliv přímých zahraničních investic na mzdy je opět pozitivní.
Jak ukazuje tabulka 4, průměrné mzdy v podnicích vlastněných
zahraničním kapitálem jsou o čtvrtinu až dvě pětiny vyšší, než
u podniků českých. Zahraniční investoři tak přispívají k růstu ži-
votní úrovně české pracovní sily.

Konstatování o převážně pozitivním vlivu zahraničních inves-
tic na mzdy však má i svou druhou stránku. Vyšší hladina mezd
v podnicích vlastněných zahraničním kapitálem má efekt na

Pramen: MPO, * přidaná hodnota na pracovníka, tis. Kč.

Pramen: MPO, * průměrná měsíční mzda v Kč.

A. soukromé B. soukromé B/A
národní pod zahraniční (v %)

kontrolou
Průmysl 15 052* 18 378* 122,0

Stavebnictví 16 462* 23 373* 142,0

„mzdové vzlínání“ a tlačí nahoru též mzdy v českých podnicích
(to platí zejména pro vybrané profese, obory a mikroregiony, kde
vedle sebe existují zahraniční a domácí firmy). Jelikož české firmy
nedosahují odpovídající úrovně produktivity, odráží se tento fakt
v jejich nižší rentabilitě (ziskovosti). Srovnání tabulky 3 (produk-
tivita) a tabulky 4 (mzdy) dokládá, že rozdíly mezi podniky vlast-
něnými českým a zahraničním kapitálem jsou podstatně větší, po-
kud jde o produktivitu práce, než je tomu u mezd.

Tyto empirické údaje potvrzují platnost faktu, že jedním z vý-
razných motorů přílivu přímých zahraničních investic je hledání
regionů s výhodným poměrem kvalita pracovní síly – mzdy, čili
s nízkými jednotlivými mzdovými náklady. Česká republika je ta-
kovýmto regionem; zahraniční investoři zde naleznou kvalifiko-
vanou pracovní sílu za pro ně příznivé mzdy nejen ve zpracova-
telském průmyslu, ale i v high-tech službách.

4. Česká zkušenost ve světle teorie

Jak tyto české zkušenosti s vlivem přímých zahraničních inves-
tic na trh práce zapadají do obecnějšího rámce ekonomické teo-
rie? Ekonomická teorie, zabývající se přímými zahraničními in-
vesticemi, se snaží odpovědět na otázku, proč podniky přesunují
výrobu do zahraničí, místo aby vyvážely své zboží (či služby).
Nabízí čtyři (resp. pět) vysvětlení.2

1. Teorie vlastnická (ownership): motivem pro investici v za-
hraničí je výhodná koupě kapacity daných parametrů, tzn. že

2) Viz např. Blomström, M. – Kokko, A.: Multinational Corporations and
Spillovers, Journal of Economic Surveys, 12 (1998), s. 247–277, či Hymer, S.:
The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct
Investment, Cambridge, MA 1976.
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hraniční investice akvizičního typu prudce vzrostly v letech 1999
až 2002, kde tvořily většinu přímých zahraničních investic a při-
spěly k výraznému růstu jejich přílivu (viz obrázek 1).

Poté se příliv přímých zahraničních investic opět ustálil na niž-
ší úrovni, která odráží trvající výhody, spojené s nižšími jednotko-
vými mzdovými náklady. Tento rys českého trhu práce byl, je a ješ-
tě po určitou dobu bude hlavním dlouhodobým lákadlem pro
zahraniční kapitál. Silné mezinárodní podniky neustále hledají
nejvýhodnější umístění svého kapitálu.

Přímé zahraniční investice, jejichž základním motivem jsou vý-
hodné akvizice či využití kvalifikované pracovní síly kombinova-
né s nižší mzdovou hladinou, připlynou jak při existenci pobídek
a úlev pro zahraniční investory, tak při jejich absenci. Investice
motivované těmito faktory jsou na poskytované výhody spíše ne-
citlivé. Proto lze vyslovit silnou hypotézu, že bez nich by příliv pří-
mých zahraničních investic v uplynulém desetiletí vypadal ob-
dobně, jako při jejich existenci.

Ostatně sami zahraniční investoři uvádějí celý soubor faktorů,
který vedl či vede k umístění jejich investice na území ČR. V prvé
desítce jimi uváděných motivů se investiční pobídky nevyskytují.
Samozřejmě je však rádi využijí – pokud jsou poskytovány – stej-
ně tak jako každý z nás si bez protestu nechá zaplatit oběd.

Zvýhodňování zahraničních investorů se často skrývá i za in-
vestičními pobídkami, které jsou určeny tak zvaně „pro všechny“.
Jejich podmínky jsou většinou nastaveny tak, že české podniky se
svou nižší kapitálovou silou na ně nedosáhnou.

5. Závěr

Z národohospodářského hlediska by bylo podstatně efektivněj-
ší, aby prostředky z rozpočtu místo na pobídky a úlevy, které jdou
převážně zahraničním investorům, byly využity např. ke zlepšová-
ní infrastruktury, vybavení institucí nezbytných pro hladké pod-
nikání (soudy, katastry, rejstříky). Tím by se zlepšilo ekonomické
prostředí pro všechny podnikatelské subjekty, domácí či zahra-
niční, v duchu zásady rovného zacházení. Dalším významným
„trumfem“ pro podporu podnikání a růstu by se v ČR mohly stát
nižší daně a zvyšování flexibility trhu práce.
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cena za jednotku této kapacity je výrazně nižší, než při jejím po-
řízení v zemi domácího sídla firmy.

2. Teorie lokalizace: podnětem pro investování v zahraničí je
výhodná geografická poloha (snížení dopravních nákladů) a mož-
nost průniku na nové trhy.

3. Překonávání obchodních bariér (celních a necelních): vý-
voz, resp. získávání příslušných licencí jsou velmi nákladné a činí
zboží (resp. služby) nekonkurenceschopnými. Náklady se tedy
snižují internalizací (přenesením výroby dovnitř území chráně-
ného bariérami).

4. Využití lokálních výhod: motivem pro přímé zahraniční in-
vestice jsou zejména zdroje surovin či kvalifikovaná pracovní síla
za nižší mzdy, čili příznivé jednotkové mzdové náklady – popří-
padě nižší daně.

5. Teorie OLI, eklekticky spojující faktory 1 až 3 při vysvětlení
toků přímých zahraničních investic.

Ať již je bezprostředním podnětem pro zahraniční investice
kterýkoliv z výše uvedených faktorů, vždy vedou k vyššímu zhod-
nocení kapitálu v zemi příjemce investice, než v zemi původu in-
vestice. Ve světle výše uvedených teorií, empirické evidence a vy-
jádření zahraničních investorů je zřejmé, že hlavním motivem
pro příliv přímých zahraničních investic do České republiky byly
zejména výhodné akvizice (teorie 1) a příznivé mzdové náklady
(teorie 4).

„Zlatý věk“ pro výhodné akvizice nastal v české ekonomice ze-
jména po recesi let 1997–1998. Ve své originální studii, analyzují-
cí průběh transformace v české ekonomice3, ukázal Václav Klaus
na kombinaci faktorů a kroků zejména měnové politiky, které od
poloviny roku 1997 vedly k hospodářské recesi, zastavení úvěro-
vého procesu a prudkému zhoršení hospodářské situace českých
bank.

Následovaly nucené prodeje českých soukromých podniků
i levná privatizace aktiv v rukou státu. Není náhodou, že přímé za-

3) Viz Klaus, V.: Dynamika postkomunistické transformace a její alternativní vý-
klady. Praha, 1. 4. 2004. www.klaus.cz (ve zkrácené podobě též Klaus, V.: Spor
o devadesátá léta. Ekonom, 40/2004).
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Cílem příspěvku je vyvrátit některé populární mýty o pří-
mých zahraničních investicích. První část přináší úvod. Druhá
část zkoumá mezipodnikové úvěry ve skladbě přímých zahra-
ničních investic. Třetí část připomíná růst zahraniční zadluže-
nosti spojený s PZI. Čtvrtá část analyzuje vnější rovnováhu země.
Pátá část upozorňuje na riziko měnových otřesů. Šestá část při-
náší závěr.

1. Úvod

Česká republika se v ukazateli přímých zahraničních investic
(PZI) v poměru k HDP či v poměru na jednoho obyvatele řadí na
přední příčky v nejširším celosvětovém srovnání (obrázek 1).
Vysoký příliv PZI je považován jak za znak pokroku v restruktura-
lizaci firem, tak i za záruku makroekonomické stability a prospe-
rity země.

V souvislosti s přílivem PZI se hovoří o růstu důvěryhodnosti
země pro zahraniční investory, jejího zapojení do mezinárodních
produkčních a prodejních sítí, o tvorbě nových pracovních míst
a zejména o přílivu nedluhových zdrojů financování národních
investic. A právě poslední zmíněný argument se v posledních le-
tech ukazuje jako mýtus.

PZI totiž zdaleka není možné považovat za zcela bezpečný a ne-
dluhový zdroj financování potřeb rozvoje ekonomiky. Například
v České republice se PZI čím dál tím výrazněji podílejí nejen na
růstu zahraniční zadluženosti, ale i na celkové možné zranitelnos-
ti z pohledu udržení vnější rovnováhy. K tomu dochází hned z ně-
kolika důvodů.

Mýty o přímých zahraničních 
investicích

Vladimír Tomšík

hlavní ekonom Newton Holding, a. s.
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cení dopadu PZI na vnější rovnováhu tak je nutné brát v úvahu, že
významnou část PZI již nelze považovat za nedluhový zdroj finan-
cování deficitu běžného účtu platební bilance.

Schéma 1: Skladba přímé zahraniční investice
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Obrázek 1: Stav přílivu a odlivu PZI v poměru k HDP ke konci roku
2003 (v %)

Pramen: World Investment Report 2004. UNCTAD, 2004.

2. Mezipodnikové úvěry

Prvním důvodem je skutečnost, že do PZI je zahrnován jak za-
hraniční vklad do základního jmění podniku a následný reinve-
stovaný zisk, tak i mezipodnikové úvěry (schéma 1). Dluhové fi-
nancování mezi zahraniční „matkou“ a domácí „dcerou“ (či
pobočkou) začíná tvořit významnou složku přílivu PZI.

Mezipodnikové úvěry na konci roku 2003 sice dosahovaly
„pouhých“ 13 % celkového stavu PZI v ČR, ale pokud bychom
z celkových PZI odečetli reinvestovaný zisk, který neznamená
skutečný příliv zahraničního kapitálu na devizový trh, tak se ten-
to podíl zvýší až na 30 %! A vzhledem k tomu, že mezipodnikové
úvěry se přímo promítají do zadluženosti země, tak se nelze divit
tomu, že na konci roku 2003 tato dluhová složka PZI tvořila již
17% celkové zahraniční zadluženosti České republiky. Při hodno-

Obrázek 2: Stav mezipodnikových půjček v PZI v České republice

Pramen: Přímé zahraniční investice. ČNB, 2004.
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Obrázek 3: Vývoj stavu PZI a zahraniční zadluženosti 
České republiky
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3. Růst zahraniční zadluženosti

Mýtus o jednoznačně pozitivní úloze PZI jakožto zdroje stabili-
ty ekonomiky je dále nabourán skutečností, že podniky pod za-
hraniční kontrolou působící na území České republiky financují
své potřeby zejména čerpáním zahraničních bankovních úvěrů
a ostatních zdrojů ze zahraničí. To se opět v plné míře odráží v rů-
stu zadluženosti ČR.

Ukazuje to pohled do statistiky bankovního sektoru ČR z konce
roku 2003, podle něhož podniky pod zahraniční kontrolou vyka-
zovaly nefinanční úvěry od českých bank ve výši jen 114 mld. Kč,
ale ze zahraničí tyto podniky přijaly úvěry (včetně mezipodniko-
vých úvěrů) ve výši zhruba 300 mld. Kč. Z toho vyplývá, že podíl
společností se zahraniční účastí na zadluženosti ČR je významný,
skoro až dominantní.

PZI tak na sebe nenabalují pouze pozitivní efekty v podobě im-
plementace „západního“ manažerského řízení či přístup k distri-
bučním a servisním sítím v zahraničí, ale nabalují na sebe i efekty
negativní v podobě růstu zadluženosti (obrázek 3).

4. Vnější rovnováha země

Třetí negativní dopad vysokého přílivu PZI vedoucí ke zvýšení
nebezpečí vnější nestability spočívá ve zkreslení základních uka-
zatelů vnější rovnováhy země. Podíl deficitu běžného účtu na
HDP je navyšován zahrnutím reinvestovaného zisku (položky
PZI) do bilance výnosů.

V zemích, ve kterých reinvestovaný zisk tvoří velkou část příli-
vu PZI – v ČR tento podíl dosáhl zhruba 30 % v roce 2002 a do-
konce až 85 % v roce 2003 (obrázek 4) – tak dochází k podstat-
nému navýšení deficitu běžného účtu platební bilance, aniž by na
devizovém trhu existoval skutečný tlak na jeho financování ze za-
hraničí (obrázek 5). Nicméně je vhodné dodat, že situace se změ-
ní, až se reinvestované zisky v souvislosti s finančním životním
cyklem investice (schéma 2) „promění“ v odliv dividend.

Další významný ukazatel vnější rovnováhy – podíl zahraničního
dluhu na HDP – je taktéž „zkreslen“ přílivem PZI, a to již výše zmí-
něnou položkou mezipodnikových úvěrů v rámci přímých inves-
tic. I když jsme uvedli, že tyto úvěry představují dluhové financo-

Pramen: ARAD databáze. ČNB, 2004.

Schéma 2: Finanční životní cyklus investice

vání a je tudíž nutné je zahrnout do zahraniční zadluženosti země,
tak je otázkou, zda-li skutečně představují hrozbu pro vznik mě-
nové krize.

Zahraniční půjčky od mateřských společností se totiž v řadě
ohledů odlišují od tradičních bankovních úvěrů. Například pod-
le údajů ČNB dvě třetiny mezipodnikových úvěrů PZI mají splat-
nost delší než jeden rok a zhruba jedna třetina má splatnost do-
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konce nad čtyři roky. Přičemž některé z těchto půjček jsou na-
víc bezúročné. Mezipodnikové úvěry tak bývají natolik specific-
kou položkou zahraniční zadluženosti, že by v případě krátko-
dobého ohrožení stability měny nemusely být brány v úvahu
jako závazek.

V tomto směru je zásadní rozdíl v likviditě a potažmo v mobil-
nosti různých forem zahraničních investic. Přímé zahraniční in-
vestice od jiných forem zahraničních investic odlišuje zejména
dlouhodobý záměr investora podnikat na území hostitelské země,
což je v kontrastu se strategií investičních fondů a zejména s pří-
livem spekulativních „horkých“ peněz.

Samotný záměr dlouhodobě podnikat však neznamená, že PZI
rovněž nemohou ze země poměrně rychle odplynout, pokud do-
jde k výrazné změně fundamentů ekonomiky. Pokud například za-
hraniční investor vlastní majetek, může ho použít jako zástavu
k bankovnímu úvěru a získané finanční prostředky převést do za-
hraničí. Zahraniční investor tak může opustit zemi nejenom pro-
dejem či fyzickým přemístěním investice, ale i „finančním“ uza-
vřením své otevřené investiční pozice v zemi. Z toho vyplývá, že
výhoda nižší mobility PZI pro hostitelské ekonomiky sice může
být významná, ale pravděpodobně pouze v situaci krátkodobých
měnových otřesů.

Dále je nutné vzít v úvahu směr hierarchie rozhodování firem
„od matky k dceři“ a skutečnost, že nadnárodní firmy optimalizu-
jí své finanční hospodaření v souladu se zájmy a potřebami roz-
voje celé firmy, což nemusí být vždy zcela v souladu se zájmy pod-
niku se zahraniční účastí. Mezipodnikové úvěry samozřejmě
nejsou pouze jednosměrné, protože rovněž podnik se zahraniční
účastí může úvěrovat ostatní podniky ve skupině. Mateřská cent-
rála sice může poskytovat zvýhodněné úvěry, ale v období nejis-
toty či nestability se rovněž může rozhodnout finanční prostřed-
ky z pobočky odsát s výhledem záchrany větší či menší části
investovaných prostředků.

5. Riziko měnových otřesů

Poslední, avšak možná nejvýznamnější důvod podtrhující zrád-
nost hodnocení přílivu PZI jako stabilního, nedluhového a bez-
problémového zdroje financování národních investičních potřeb
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Obrázek 4: Podíl reinvestovaného zisku na ročním přílivu PZI 
do České republiky

Pramen: Přímé zahraniční investice. ČNB, 2004.

Obrázek 5: Saldo běžného účtu platební bilance v poměru 
k HDP (v %)

Pramen: FDI Statistics Database. UNCTAD, 2004.
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ceny, což je automatický nástroj pro odvrácení (či alespoň sníže-
ní) jejich odlivu.

Lokalizační rozhodování PZI navíc závisí na poměrně nepruž-
ných charakteristikách hostitelské ekonomiky jako např. na daňo-
vém systému, investičních pobídkách, aj. Případné rozhodnutí
nadnárodní firmy o přesunu investice pak lze jen stěží pružně
zvrátit pomocí tržně konformních nástrojů hospodářské politiky.

6. Závěr

Po skokovém snížení přílivu privatizačních zahraničních inves-
tic se ve všech nových členských zemích EU výrazně zvyšuje vý-
znam dluhového financování PZI. To se odráží v růstu zahraniční
zadluženosti a může přispět ke zhoršování celkové vnější rovno-
váhy země. K tomu ovšem nedochází pouze vlivem růstu mezi-
podnikových úvěrů v rámci přímých investic, ale i vlivem jejich
následného dalšího financování ze zahraničí.

Vzhledem k tomu, že v následujících měsících lze očekávat ná-
růst úrokového diferenciálu mezi Českou republikou a eurozó-
nou, ze které do české ekonomiky plyne zhruba 80 % celkových
zahraničních investic, není možné v dohledné době předpokládat
změnu trendu v dynamickém růstu mezipodnikových úvěrů
v rámci PZI a tím i růstu zahraničního zadlužení České republiky.
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je schopnost a síla velkých zahraničních podniků vystavit malou
hostitelskou zemi zcela nečekanému měnovému otřesu.

Stačí, aby několik významných investorů (uveďme, že v ČR je
50% celkového objemu PZI tvořeno pouze 70 společnostmi – ob-
rázek 6) souběžně rozhodlo o přesunu svého dosavadního půso-
bení do oblastí s levnější pracovní silou či aby bylo rozhodnuto
o vysoké výplatě dividend z dříve naakumulovaných prostředků.
Rychlý a zejména nečekaný odliv těchto prostředků může v eko-
nomice velikosti České republiky vyvolat znatelné měnové turbu-
lence. Aktivity velkých přímých investorů se tak mohou stát spouš-
těcím mechanismem nežádoucího pohybu měnového kurzu.

Obrázek 6: Rozložení objemu PZI podle počtu společností

Pramen: Finanční analýza průmyslu a stavebnictví. MPO, 2004.

Výše uvedené skutečnosti naznačují, že PZI paradoxně mohou
být větším nositelem nebezpečí vnější nestability než např. port-
foliové investice, které nemohou ze země okamžitě odplynout
bez jejich standardního prodeje na trhu. Přičemž v případě „stá-
dového“ prodeje portfoliových investic dochází k propadu jejich
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Finanční perspektiva EU neboli neformálně řečeno její velký,
víceletý rozpočet, pro nás jako stát, jako veřejné činitele, i pro ex-
perty představuje zcela nový fenomén. Nový hlavně v tom, že po-
prvé vůbec můžeme do jeho obsahu zasahovat aktivně. Skrze fi-
nanční perspektivu se poměřují nejrůznější zájmy, očekávání,
ambice, úspěchy i nezdary. Proto se naše pozornost k ní bude
v nejbližších dvou letech upínat stále více.

Protože dnešní setkání v Centru pro ekonomiku a politiku pat-
ří k příležitostem diskutovat o Finanční perspektivě EU v odbor-
ném prostředí, dovolte mi, abych o ní na úvod promluvil ze tří
obecnějších úhlů pohledu – historického, koncepčního v návaz-
nosti na současný návrh a nakonec i z pohledu souvislostí, které
se do jednání o finanční perspektivě promítají.

1. Historický exkurz

Finanční perspektivu EU neměla vždy. Finanční perspektiva
plánovaná na léta 2007–2013 je teprve čtvrtou v pořadí. Předtím
se finanční prostředky pro integrační politiky dlouho zajišťovaly
pomocí jednoletých rozpočtů. Smyslem Finanční perspektivy je
stabilizovat rámec a toky finančních prostředků ve střednědobém
časovém výhledu (5–7 let) s vytčenými politickými cíli. Těm pak
odpovídají rozpočtové priority. Pro každou z nich je ve Finanční
perspektivě stanoven jak celkový strop, nyní sedmiletý, tak strop
dílčí, jednoletý.

První Finanční perspektiva byla dojednána na léta 1988–1992
a neformálně se jí říkalo první Delorsův balíček. Zaměřila se ze-
jména na udržení zemědělských výdajů a jejich reformu. A co jí
předcházelo?

Vládní pozice k rozpočtovému rámci

Vladimír Müller

náměstek ministra zahraničí pro unijní záležitosti
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Zřejmě nejdůležitějším faktorem spouštějícím rozpočtovou kri-
zi byl nedostatek finančních zdrojů pro realizaci aktivit ES.
Pokročila liberalizace světového obchodu, a tak ubývalo i finanč-
ních toků do rozpočtu Společenství vybraných z tzv. tradičních
vlastních zdrojů – cel a zemědělských poplatků. Stagnoval i zdroj
další – založený na dani z přidané hodnoty (DPH) a významný ná-
růst výdajů. V 70. a 80 letech se ES rozšiřovala nejen početně, ale
i co do finančního záběru nových politik – byla např. zavedena
společná politika v oblasti rybolovu, první rámcový program pro
vědu a výzkum. Rostl tlak na snížení výdajů na společnou země-
dělskou politiku.

Kupící se problémy vyvolaly potřebu dospět k předvídatelněj-
šímu a spolehlivějšímu řešení. Tak se zrodil první Delorsův balí-
ček. Jelikož s ním byly zaznamenány pozitivní zkušenosti, při-
stoupilo se k pokračování – na léta 1993 až 1999 byl vypracován
větší, druhý Delorsův balíček. Finanční perspektiva v něm obsa-
žená stanovila zejména nový rámec pro reformovanou zeměděl-
skou politiku a politiku hospodářské a sociální soudržnosti.
Druhý Delorsův balíček štědře podpořil čtyři tzv. kohezní země –
Španělsko, Portugalsko, Řecko a Irsko, aby se mohly vyrovnat jak
s tlaky jednotného vnitřního trhu, tak absorbovat přípravu na po-
zdější přijetí jednotné evropské měny – eura.

Politické priority a finanční obrysy a limity zatím poslední plat-
né Finanční perspektivy začala EK prezentovat již v červenci 1997
v dokumentu nazvaném Agenda 2000. Její snaze vévodil jak zá-
měr dále pokračovat v reformách výdajově náročných společných
politik (zemědělské, regionální), tak vyrovnat se s politickým pří-
slibem EU rozšířit se dále na východ. Jednání o Agendě 2000 byla
velmi zdlouhavá a komplikovaná, již tehdy řada členských států
diskutovala o oprávněnosti výše svých příspěvků. Zásadní dohoda
o podobě nové finanční perspektivy byla učiněna v Berlíně
v březnu 1999. Nová meziinstituciální dohoda byla uzavřena
v květnu 1999. Nicméně až v září 2000 Rada přijala nové nařízení
o rozpočtové disciplíně a nové rozhodnutí o systému vlastních
zdrojů, což jsou dva klíčové právní akty, které odstartovaly řádné
fungování rozpočtu.

Je vhodné připomenout, že právě popsaná posloupnost rozho-
dujících kroků, které Finanční perspektivě dodaly funkčnost, na-

76

V letech 1975–1988 se rozpočet Evropských společenství sesta-
voval stále obtížněji. V 80. letech se ES celkem čtyřikrát muselo
potýkat s rozpočtovým provizoriem, protože v řádném termínu
se rozpočet schválit nepodařilo (1980, 1985, 1986, 1988). S od-
stupem času lze důvody rozpočtových krytí spatřovat nejen ve vý-
kyvech jednotlivých rozpočtů, ale ve stále více narůstajících spo-
rech mezi klíčovými institucemi EU a nakonec v nedostatku
zdrojů pro pokrytí potřeb Společenství.

Za spory mezi jednotlivými institucemi je možno považovat ze-
jména vztah mezi Radou a Evropským parlamentem (EP), ale
i právní mezery v zakládajících Smlouvách. Od roku 1975 EP po-
stupně posiloval svou pozici v rozpočtovém procesu a jeho pro-
střednictvím se pak do rozpočtu vnášely nové výdajové položky.
Realizaci dohod Rady s EP na jednoletých rozpočtech neusnad-
ňovala ani samotná zakládající Smlouva, neboť nepředjímala řeše-
ní konfliktních situací. Nyní vyvedení konfliktů ze slepé uličky
napomáhá smírčí procedura mezi Radou v EP v rámci postupu
spolurozhodování (čl. 272 Smlouvy o ES). Popsané peripetie s in-
stitucionální rivalitou a nezbytnost přizpůsobit právní rámec roz-
počtových jednání legitimním požadavkům na průhlednější kon-
trolu vedly k tomu, že Finanční perspektivy vznikají na základě
meziinstitucionální dohody mezi Evropskou komisí, Radou
a Evropským parlamentem.

Dalším magnetem, který přitahoval krize, se stala – a nepo-
chybně se ještě stane – zvláštní situace Velké Británie. Když do ES
v roce 1973 vstupovala, nedisponovala velkým zemědělským sek-
torem. Navíc větší část zemědělských komodit dovážela ze států
mimo ES. Nicméně podle příspěvkové stupnice měla Británie do
společného rozpočtu dodávat štědré příspěvky. Rozpory vyústily
do úvah, zda Británie má ve Společenství vůbec setrvat. Hrdý
Albion si vymohl pověstnou slevu na rozpočtu – známý rabat.
Když si Margaret Thatcherová na summitu v roce 1984 ve fran-
couzském Fontainebleu proslulou kabelkou vyžádala „své peníze
zpět“, nepřišel zkrátka ani Helmut Khol. Pro Německo jako nej-
většího přispěvatele do komunitárního rozpočtu vydobyl slevu na
slevě (o jednu třetinu). V tažení proti britskému rabatu zdárně
pro Německo pokračoval i Gerhard Schröder. Pozici pro Berlín
zase o něco vylepšil v roce 1999 – v Berlíně.
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států EU – Španělska, Řecka a Portugalska, ale také Itálie, které se
budou vzpírat přistoupit v příštím roce na řešení, jež by je něja-
kým negativním způsobem postihlo. Nejspíše budou vyčkávat
s odůvodněním, že je potřeba projednávat příjmovou a výdajovou
stránku společně.

Až nastane časová tíseň, již vymezuje závěr roku 2006, tradiční
kohezní státy se budou snažit pro sebe vytěžit lepší variantu řeše-
ní. A právě do konce roku 2006 jsou limitovány jak finanční pro-
středky pro kohezní politiku, tak třeba i podpora fondů EU pro
vzdělávání a kulturu (šestý rámcový program). Dnes lze zhruba
odhadnout, že nejzazším termínem, kdy by k meziinstitucionální
dohodě mělo bezpodmínečně dojít, je polovina roku 2006.

3. Návrh Evropské komise k finanční perspektivě
2007–2013

EK ve svém únorovém návrhu pro Finanční perspektivu vychá-
zela ze čtyř priorit:

1. posílit konkurenceschopnost EU: tomuto cíli ve Finanční
perspektivě odpovídá kapitola 1 nazvaná „Udržitelný rozvoj“,
resp. podkapitola 1a, neformálně zvaná „Lisabon“. Zahrnuje vnitř-
ní politiky od podpory vědě a výzkumu až po vydání na podporu
sociálních nákladů restrukturalizace apod.;

2. podpořit růst v nových členských zemích: zde se pozornost
soustředí na kapitolu 1b, která odpovídá politice soudržnosti. Na
celou kapitolu 1 by podle návrhu EK mělo připadnout 34% cel-
kových výdajů. 

3. rozvíjet území svobody, bezpečnosti a práva: tuto prioritu po-
krývá kapitola 3. Bude zahrnovat např. výdaje na ochranu vněj-
ších hranic EU;

4. posílit vnější politiky EU: pro tento stěžejní cíl vyčlenila EK
prostředky v kapitole 4. Bude se z nich hradit např. podpora roz-
šíření, přesněji kandidátským zemím Chorvatsku a Turecku a tzv.
potenciálním kandidátským zemím západního Balkánu (Bosna
Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Makedonie, Albánie) stejně
jako aktivity EU v sousedské politice, zaměřené na spolupráci EU
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bývá na důležitosti a s přibývajícím časem i na politické aktuál-
nosti a naléhavosti, když se podíváme na časový výhled předpo-
kládaný pro zdolávání překážek na cestě za příští sedmiletou
Finanční perspektivou na léta 2007–2013.

2. Časový horizont jednání o finanční perspektivě

O principech, politické dohodě a konkrétní podobě Finanční
perspektivy na léta 2007 až 2013 se bude rozhodovat během nad-
cházejících dvou let. Na první pohled to vypadá, že času je dost,
ale již v únoru letošního roku (přesně 10. 2. 2004) zveřejnila
Evropská komise svůj první koncepční dokument, nastiňující cel-
kovou koncepci a strukturu rozpočtu. V červenci (14. 7. 2004)
a září (29. 9. 2004) následovaly první legislativní návrhy Komise
týkající se politiky soudržnosti tedy strukturálních a kohezního
fondu, resp. vnějších vztahů Unie.

Jak se bude vyvíjet časový harmonogram prací na Finanční per-
spektivě, napoví už vrcholné setkání šéfů států a vlád letos v pro-
sinci. Předpokládá se, že základní politické dohody, vyjádřené
stropy pro výdaje, by se mělo dosáhnout do poloviny roku 2005.
Na konci roku 2005 by měla světlo světa spatřit meziinsititucio-
nální dohoda. Legislativní návrhy by pak měly být přijaty v tako-
vém časovém rozmezí, aby rok 2006 mohl být věnován přípravě
na implementaci, zvláště v případě kohezní politiky.

Je třeba připustit, že navržený kalendář je založen na optimis-
tické variantě vývoje. V potaz se však musí brát některé další ože-
havé okolnosti a aspekty. Bude třeba vést diskusi o britském raba-
tu. Jeho přetrvání v nezměněné podobě by znamenalo, že
Británie by na sebe nepřevzala přiměřený podíl finančních výda-
jů EU navázaných na rozšíření. Navíc je nezbytné přihlédnout
k tomu, že v Británii se nejpravděpodobněji v květnu 2005 budou
konat parlamentní volby. Jak je známo, na druhou polovinu roku
2005 připadá doba britského předsednictví v EU. Nelze zapome-
nout ani na časový výhled ratifikace Ústavní smlouvy v Británii.
Referendum k ní se nejnověji směřuje k březnu 2006.

Faktorem, který nezanedbatelně promluví do toho, jak se jed-
nání o finanční perspektivě budou nechat urychlovat nebo zpo-
malovat, jsou taktické politické předpoklady starších kohezních
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Když se bude hledat kompromis, určitě se bude tlačit na úhrn-
ný výdajový limit v kapitole 1b, což je kohezní politika. To nasta-
ne předně v případě, že otevření politické dohody vztahující se ke
kapitole 2 – zemědělské politice – se ukáže být nedosažitelné.

Další prioritou, s níž v jednáních o finanční perspektivě vystu-
pujeme – a nejenom my, je požadavek na změnu podpory regio-
nální politiky, která má plynout do regionů členských zemí s po-
stupně se snižující podporou („phasing out“). Jsou to regiony,
které díky statistickému efektu rozšíření „přes noc“ zbohatnou.
EK byla ve své předloze k těmto regionům velice štědrá. Za násle-
dek by to mělo, že poměr podpory chudým regionům starých
a nových členských zemí by se vyrovnal až v roku 2011.

Požadavek na snížení štědrosti ve prospěch „phasing out“ re-
gionů je namístě už proto, že podle berlínské metodiky může
členský stát EU dostat strukturální a kohezní podporu maximálně
ve výši 4 % jeho hrubého domácího produktu. Pro nás přirozeně
zůstává prioritou kohezní politika, protože představuje významný
podpůrný zdroj modernizace naší infrastruktury a tudíž i důleži-
tý impuls pro zvýšení kapacit naší konkurenceschopnosti.

5. Pakt stability a návaznost na finanční perspektivu

S jednáními o Finanční perspektivě úzce souvisí aktuální dění
kolem Paktu stability a růstu. Ekonomům není třeba dvakrát při-
pomínat, že měnová politika potřebuje vyvažující protipól v poli-
tice fiskální, aby se ekonomika mohla vyrovnávat s problémy, ať
již cyklickými či strukturálními, aby mohla směřovat k vyšší pro-
duktivitě, aby byla s to zvládat problémy vyplývající ze stárnutí po-
pulace, apod. V EU je situace s rovnováhou měnové politiky a jí
odpovídajících fiskálních protějšků složitější. Neexistuje žádná
politická centrální autorita, která by se starala o fiskální část oné
věčné ekonomické rovnice. Nepřišel jsem vám dnes přednášet
o tom, zda, resp. jak by politická autorita odpovědná za fiskální
politiku měla vzniknout. Právě naopak.

Je nabíledni, že fiskální politika i v kontextu EU spadá do kom-
petence členských států a z toho je nezbytné vycházet a respektovat
to v jakýchkoli úvahách o reformě Paktu stability a růstu. Pakt sta-
bility a růstu je výsledkem mezivládní spolupráce členských států
EU a jakékoli změny jeho pravidel se stanou barometrem úhrnné
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s Ukrajinou, Moldavskem, ale třeba i zeměmi Středomoří, které
jsou součástí politiky Evropského sousedství.

Do Finanční perspektivy patří v Návrhu EK ještě kapitola 2, což
jsou peníze určené na společnou zemědělskou politiku a politiku
rozvoje venkova. Tato kapitola zůstává objemem největší – 39,5 %
ze všech výdajů. Nicméně je třeba připomenout, že projekce vy-
dání na společnou zemědělskou politiku byla zakonzervována do-
hodou mezi Francií a Německem z října 2002 v souvislosti s roz-
šířením EU, takže tuto kapitolu – nebo jak se říká v žargonu,
obálku – nebude snadné vůbec otevírat. Aby můj stručný přehled
návrhu EK k Finanční perspektivě nepostrádal úplnost, nemohu
nezmínit kapitolu 5, což je část výdajů předpokládaná na admi-
nistrativu.

V úhrnu reprezentují předjímané maximální výdaje neboli jak
se ve finanční terminologii EU říká – závazky na platby – v návr-
hu EK 1,14 % hrubého národního důchodu (GNI) EU.

Ovšem ještě dříve než EK zveřejnily svou představu o tom, jak
by měly vypadat stropy Finanční perspektivy, vybrané členské
země EU v tzv. „dopisu šesti“ (15. 12. 2003). Jedná se namnoze
o čisté přispěvatele do rozpočtu EU – Německo, Británii,
Rakousko, Nizozemsko, Švédsko a také Francii. Signatáři „dopisu
šesti“ míní, že společný rozpočet EU i po jejím rozšíření by si na
všechny priority vystačil s finančními prostředky rovnajícími se
1 % hrubého národního produktu EU.

Když se poměr k hrubému národnímu produktu převede do
řeči miliard, tak rozdíl mezi projekcí výdajového stropu Finanční
perspektivy z návrhu EK a projekcí záměru zemí „dopisu 6“ činí
na 7 let 210 miliard EUR. (Evropská komise: 1025 miliard – země
„dopisu šesti“ 815 miliard eur).

4. Reakce ČR na návrh Evropské komise

Vláda ČR ve své reflexi na návrh EK uvedla, že jej považujeme
za dobrý základ pro další jednání. Současně vidíme jistý prostor
pro snížení výdajů ve srovnání s návrhem Evropské komise. Jsme
si totiž velice dobře vědomi, že bude nezbytné hledat kompromis
s pozicí zemí „dopisu šesti“. Neznamená to však ji automaticky
přijmout.
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Nástroj finanční perspektivy má v současnosti podobu právně
nezávazného rámce pro stanovování stropů příjmů a výdajů
Evropské unie (EU) pro jednotlivé rozpočtové roky. V rámci
Evropských společenství (ES) byl zaveden na konci osmdesátých
let minulého století z důvodu poměrně radikálních institucionál-
ních změn a potažmo z důvodu nedostatku prostředků na finan-
cování velké části politik.

První finanční perspektivou byl tzv. Delorsův balík I. na roky
1988–1992, následovaný Delorsovým balíkem II. na léta
1993–1999 a Agendou 2000 na roky 2000–2006. Každá z dosa-
vadních finančních perspektiv byla garantována a prakticky reali-
zována za pomoci tzv. meziinstitucionálních dohod (IIA) Komise,
Rady a Evropského parlamentu (EP). První IIA byla podepsána
v červenci 1988, druhá v říjnu 1993 a dosud poslední IIA v květ-
nu 1999.

Finanční perspektiva ani IIA prozatím nemají oporu v primár-
ním právu EU. Evropská ústava však v tomto ohledu přináší změ-
nu a nástroj „víceletého finančního výhledu“ explicitně zmiňuje.
Jinak řečeno, po případném přijetí evropské ústavy bude finanč-
ní perspektiva právně závazná, což oproti současnému stavu
představuje relativně zásadní kvalitativní změnu. IIA si má přitom
zachovat svou dosavadní nezávaznou povahu a má pouze napo-
máhat hladkému průběhu rozpočtových řízení v jednotlivých le-
tech.

Následující text se věnuje právě připravované finanční per-
spektivě na léta 2007–2013 a jejím konsekvencím ve vztahu k Čes-
ké republice (ČR). Finanční perspektiva by měla být schválena
zhruba do poloviny roku 2006, aby podle jejích parametrů mohl
být připraven rozpočet na rok 2007. Nyní je rozhodování o tomto
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politické vůle, na níž se členské státy dokáží shodnout. Žádný práv-
ní akt, ani verdikt nějaké instituce tuto vůli nahradit nemohou.

Pakt stability a růstu EU je nezřídka posmíván, že nezajišťuje
ani stabilitu, ani růst. Samozřejmě, jakákoli pravidla odrážejí před-
poklady a záměry doby i svých autorů, ale to neznamená, že když
se ukáže, že praxe přinesla něco, na co se původně nemyslelo, že
nejlepším řešením je žádná pravidla nemít a nechat všemu divoký
průběh. Tato perspektiva se přirozeně vztahuje i k možnosti po-
trestat hříšníky za nedodržování pravidel Paktu.

Uvedu jeden příklad, proč aktualizaci a modernizaci Paktu po-
třebujeme. Když se před týdnem dohodl Pařížský klub na odpuš-
tění 80 % iráckého dluhu, zjistilo se, že tento záměr členských stá-
tů EU, věřitelů Iráku, má bezprostřední vliv na dodržování
pravidel Paktu stability a růstu. Když věřitel nepočítal s tím, že se
mu dluhy nevrátí, resp. že kvůli obecnému zájmu pomoci je dluž-
níkovi odpustí, stane se, že utrpí jeho makroekonomická bilance
– schodek rozpočtu, výše státního dluhu apod. A na takovouhle si-
tuaci se při formulování Paktu stability a růstu nepamatovalo.

EU má ambice přispívat k řešení konfliktů. S tím nejednou sou-
visejí vydání na mírové vojenské operace. Ani s touto alternativou
Pakt stability a růstu původně nepočítal. Zvláště nové členské stá-
ty potřebují mít prostor ve své fiskální politice, aby mohly spolu-
financovat projekty důležité k modernizaci, aby mohly provádět
strukturální reformy např. penzijní apod. To je rovněž jeden z dů-
vodů, proč se zamýšlet nad reformou Paktu stability a růstu.

6. Závěr

Podpis, ani ratifikace nové evropské Ústavní smlouvy na pravi-
dlech a schvalování víceleté Finanční perspektivy nic podstatné-
ho nemění. Rozdíl spočívá v tom, že místo sedmileté se napříště
budou připravovat Finanční perspektivy pětileté. Evropská ústava
nezavádí žádné evropské daně, ani harmonizaci přímých daní. My
proti oběma těmto možným alternativám financování aktivit EU
vystupujeme a nepodporujeme je. Bylo by dobré, abychom se po-
liticky nestrašili a abychom se na jednání o Finanční perspektivě
spojili, doslova společně zmobilizovali. ČR to potřebuje.

Finanční perspektiva EU 
z pohledu ČR

Hynek Fajmon

člen rozpočtového výboru Evropského parlamentu
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Finanční vztah deseti nových členských zemí EU na období od
1. května 2004 do 31. prosince 2006 byl stanoven v přístupové
smlouvě a potažmo inkorporován do stávající finanční perspekti-
vy. Předpokládané české výdaje do rozpočtu EU a příjmy z něj su-
marizuje následující tabulka.

Tabulka 3: Výdaje a příjmy ČR v letech 2004–2006 (mil. €)
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textu teprve v počátcích. Komise v této věci zveřejnila pouze dva
dokumenty, EP na ně zatím pouze reagoval a zřídil dočasný ad
hoc výbor a Rada dosud nedosáhla politické dohody.

1. Jak se v EU rozdělují peníze?

Připravovaná finanční perspektiva primárně stanovuje stropy
výdajů EU pro jednotlivé rozpočtové roky. Vzhledem k tomu, že
v EU platí zásada vyrovnaného rozpočtu, je možné tyto stropy
vztáhnout i na příjmovou stránku jednotlivých rozpočtů EU.
Současná i budoucí finanční perspektiva počítají se stropem ve
výši 1–1,24 % hrubého národního důchodu (HND) EU, který má
v roce 2004 překonat hranici 8 bilionů. Ve veřejných rozpočtech
všech pětadvaceti členských států EU se přitom přerozděluje oko-
lo 45 % HND EU. Finanční perspektiva EU se tedy týká relativně
malého objemu finančních prostředků, který však v absolutních
číslech představuje přibližně 106 mld. € ročně.

V roce 2004 EU získala a rozdělila necelých 100 miliard.
Procentuální vyjádření příjmů a výdajů EU v roce 2004 přinášejí
následující tabulky.

Tabulka 1: Příjmy EU v roce 2004

Tzv. tradiční vlastní zdroje (cla a zemědělské dávky) 11,4 %

Dávky z daně z přidané hodnoty (DPH) 14,4 %

Tzv. dodatkový zdroj 73,4 %

Různé 0,8 %

Tabulka 2: Výdaje EU v roce 2004

Zdroj: Rozpočet ES pro rozpočtový rok 2004

Zdroj: Rozpočet ES pro rozpočtový rok 2004

Zemědělství 45,8 %

Strukturální operace 30,9 %

Vnitřní politiky 7,5 %

Vnější vztahy 5 %

Správa 6,1 %

Rezervy 0,5 %

Předvstupní pomoc 2,9 %

Vyrovnávací platby 1,4 %

Rok Výdaje Příjmy
2004 935 1202

2005 963 1255

2006 988 1294

Zdroj: www.evropska-unie.cz

K uvedeným údajům je potřeba dodat, že výdaje i příjmy ČR
v jednotlivých letech jsou pouze předpokládány, nikoli garanto-
vány. Velká část prostředků má být věnována na strukturální ope-
race a jejich administrace závisí na kvalitě projektů připravených
českou stranou. Rovněž je třeba podotknout, že až do roku 2013
platí v zemědělské oblasti diskriminační podmínky pro všech de-
set nových členských států. Jejich tzv. přímé platby tvořily v roce
2004 pouze 25 % plateb bývalé patnáctky a 100 % dosáhnou po
postupném navyšování právě až v roce 2013.

2. Finanční perspektiva na léta 2007–2013

Návrh nové finanční perspektivy, který předložila Komise, po-
čítá se stropem příjmů a výdajů v maximální výši 1,24 % HND EU.
Proti tomu se postavilo šest bohatých států EU, tzv. gang šesti
(Velká Británie, Německo, Francie, Švédsko, Nizozemí a Ra-
kousko). Předsedové vlád těchto států v otevřeném dopise z pro-
since 2003 požadují stanovení rozpočtového stropu ve výši maxi-
málně 1 % HND EU. Argumentují přitom tím, že rozšíření EU
v roce 2004 mělo za následek též nárůst celkového objemu HND
EU v absolutním čísle.

Pokud by se HND EU vyvíjel takovým způsobem, jak to před-
pokládá nová finanční perspektiva (od roku 2007 meziroční ná-
růst HND v průměru o 2,4 %), narostl by při zachování stropů sta-
novených pro jednotlivé roky (v rámci maximálního prahu 1,24 %
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vých rozpočtových kapitol, pátý potom tvoří výdaje EU na správu.
Z hlediska současného stavu jde pouze o dílčí změnu, byť nové
nadpisy se oproti aktuální finanční perspektivě radikálně liší
a znesnadňují tak komparaci s nadpisy stávajícími. Namísto snahy
o novou definici nadpisů ve prospěch zpřehlednění (jak tvrdí
Komise), tak jde v některých položkách zřejmě spíše o zamlžení
konkrétní alokace.

Po důkladnějším prozkoumání je totiž patrné, že

• velká část nadpisu udržitelný růst a rozvoj (resp. podnadpis 1b;
podpora koheze za účelem růstu a zaměstnanosti) je fakticky
současným nadpisem 2 (strukturální operace);

• v rámci navrhovaného nadpisu 2 (konzervace a řízení přírod-
ních zdrojů) tvoří největší část prostředky určené na garanční
část podpory zemědělství (tedy oblast současného nadpisu 1);

• navrhovaný podnadpis 1a (podpora volné soutěže za účelem
růstu a zaměstnanosti) a nadpis 3 (občanství, svoboda, bezpeč-
nost a právo) tvoří dohromady současný nadpis 3 (vnitřní poli-
tiky); v nadpisu 3 má navzdory nízkému nastavení počáteční
alokace zdrojů do roku 2013 dojít k více než zdvojnásobení ur-
čených prostředků

• navrhovaný nadpis 4 (EU jako globální aktér) odpovídá součas-
nému nadpisu 4 (vnější vztahy).

V důsledku potom k žádnému zásadnímu posunu v prioritách,
které Komise představila, nedochází, což dokazují i níže uvedené
tabulky. K nim je přitom třeba podotknout, že relativně nízké vý-
daje na správu jsou způsobeny tím, že výdaje Komise, které jsou
v této oblasti tradičně největší, jsou nově „rozpuštěny“ v meritor-
ních nadpisech 1–4.

Jak už bylo zmíněno, strop příjmů a výdajů EU se má v každém
rozpočtovém roce pohybovat mezi 1 % HND EU, jak to navrhuje
tzv. gang šesti, a 1,24 % HND EU, jak předpokládá Komise. Kromě
těchto stropů se diskutuje i o 1,1 % HND EU a 1,15 % HND EU
(k této variantě se ve svém stanovisku k navrhované finanční per-
spektivě přiklání česká vláda). Průměrné sumy, které mají být
v EU při jednotlivých stropech v letech 2007–2013 přerozdělová-
ny, shrnuje následující tabulka.
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HND EU) celkový objem rozpočtu EU-25 v roce 2013 vůči sou-
časnosti (tedy vůči objemu rozpočtu EU-25 pro rok 2004) až
o 25 %. Těmto zemím se přitom jedná především o snížení jejich
podílu na celkovém objemu příjmů EU, protože právě ony jsou
největšími čistými plátci rozpočtu EU.

Z hlediska příjmů rozpočtu EU Komise prozatím s žádnými
konkrétními změnami nepočítá, byť navrhuje (1) zavedení určité
formy „evropské daně“ pro snížení podílu tzv. dodatkového zdro-
je na příjmech EU a (2) zrušení kompenzací pro Velkou Británii
a jejich nahrazení nějakou podobou všeobecného korekčního
mechanismu pro všechny země, které do rozpočtu EU standard-
ně přispívají více, než z něj nakonec získají. Oba návrhy jsou však
v současné době zatím ve fázi úvah a nebyly navrženy jejich kon-
krétní parametry.

Lze pouze velmi obecně konstatovat, že hlavní nevýhodou úvah
o navyšování celkového objemu příjmových i výdajových zdrojů
rozpočtů EU v rámci finanční perspektivy je z hlediska ČR to, že
byla de facto „trestána“ za svůj hospodářský růst. Vezmeme-li
v úvahu, že tzv. dodatkový zdroj z HDP jednotlivých členských stá-
tů tvoří v současnosti téměř 74 % příjmové složky rozpočtu EU
a snižování jeho podílu spojuje Komise pouze s možností zavede-
ní evropské daně fyzických a/nebo právnických osob (v podobě
daně z příjmů právnických osob či daně z energií – energy tax),
znamenaly by obě varianty pro ČR spíše ztrátu. V obou případech
by totiž země více přispívala do evropského rozpočtu, pokud by
zažívala hospodářský růst.

Komise sice uvažuje o nějakém druhu všeobecného kompen-
začního mechanismu, jeho stanovování by však bylo spíše výsled-
kem politického jednání, nežli skutečného zvažování potřeb čes-
ké ekonomiky (podobně jako tomu bylo v Kodani v roce 2002).
Stejně tak nelze zapomenout, že by již zahrnoval všechny členské
státy, takže podíl ČR na profitu z něj by byl úměrně tomu umen-
šen. Tyto návrhy však prozatím existují pouze ve formě hypote-
tických úvah.

Na straně výdajů má Komise pro změnu zcela jasno. Mezi její
priority patří 1. udržitelný růst a rozvoj, 2. konzervace a řízení pří-
rodních zdrojů, 3. občanství, svoboda, bezpečnost a právo a 4. EU
jako globální aktér. Stejně jsou nazvány i nové nadpisy jednotli-
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4. Finanční pozice pro ČR

Předpokládaný finanční vztah ČR a EU v letech 2007–2013 při
jednotlivých stropech sumarizují následující čtyři tabulky.
Výpočty jsou založeny na předpokladu, že český HND meziročně
poroste přibližně o 3 %, odvod ČR do EU bude činit zhruba 0,8 %
všech příjmů EU a příjem ČR bude i nadále zachován v dosavadní
výši asi 1,1% všech výdajů EU.

Tabulka 7: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši 1%
HND EU (mil. €)
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Tabulka 4: Předpokládané celkové výdaje EU v letech 2007–2013
(mil. €)

Zdroj: Commission of the European Communities 2004

Nadpis 1: Udržitelný růst a rozvoj 478

Podnadpis 1a: Podpora volné soutěže za účelem růstu a zaměstnanosti 133

Podnadpis 1b: Podpora koheze za účelem růstu a zaměstnanosti 345

Nadpis 2: Konzervace a řízení přírodních zdrojů 
(včetně zemědělství, rybolovu a životního prostředí) 417

Výdaje na podporu trhu a přímé platby v zemědělství 301

Nadpis 3: Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 19

Nadpis 4: EU jako globální aktér 96

Nadpis 5: Správa 15

Celkem 1 025

Tabulka 5: Přepokládané výdaje EU v letech 2007–2013 (%)

Zemědělství 40,7

Strukturální operace 33,7

Ostatní politiky 24,1

Správa 1,5

Zdroj: Commission of the European Communities 2004

Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším stropem činí v průměru
28 mld. ročně, což představuje zhruba 196 mld. za celých sedm
let, na které je finanční perspektiva plánována.

Tabulka 6: Příjmy a výdaje EU v letech 2007–2013 při jednotlivých
stropech (mil. €/rok)

Zdroj: vlastní výpočty

1% HND EU 116 446

1,1 % HND EU 128 091

1,15 % HND EU 133 913

1,24 % HND EU 144 394

Rok Odvod ČR Příjem ČR Saldo
2007 867 1192 325

2008 887 1221 334

2009 912 1254 342

2010 933 1283 350

2011 954 1312 358

2012 971 1335 364

2013 995 1369 374

Průměr 931 1281 350

Rok Odvod ČR Příjem ČR Saldo
2007 953 1311 358

2008 977 1343 366

2009 1003 1380 377

2010 1027 1412 385

2011 1050 1443 393

2012 1068 1469 401

2013 1095 1506 411

Průměr 1025 1409 384

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 8: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši
1,1% HND EU (mil. €)

Zdroj: vlastní výpočty
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čítá, v úvahách jsou také země jako Turecko, Albánie, Bosna
a Hercegovina, Srbsko a Makedonie.

Ať už bude počet nově přijatých zemí jakýkoli a ať už budou
podmínky jejich vstupu podobné rozšíření v roce 2004, nebo ne,
je jasné, že EU se rozroste o výrazně chudší ekonomiky, než mají
země současné pětadvacítky. To potom mj. povede k tomu, že re-
lativní bohatství ČR vzroste, čímž se sníží možnost čerpat finanč-
ní prostředky ze strukturálních fondů a Kohezního fondu.
Vzhledem k tomu, že reforma zemědělské politiky také počítá se
snižováním tzv. přímých plateb a tržních opatření od roku 2007
(byť přímé platby ČR a dalších nových členských zemí se mají až
do roku 2013 percentuálně navyšovat), lze předpokládat, že ČR se
bezprostředně po dalším rozšíření EU stane tzv. čistým plátcem.

4. Závěr

Zájmy ČR ve finanční perspektivě EU na roky 2007–2013 je pro-
to možno shrnout následovně. ČR musí usilovat o: 1. maximalizaci
výtěžku ze svého finančního vztahu s EU; 2. odstranění diskrimi-
načních podmínek při čerpání tzv. přímých plateb v rámci společ-
né zemědělské politiky, které jsou zafixovány až do roku 2013;
3. udržení systému vyrovnaného rozpočtu EU a 4. vyčerpání maxi-
ma prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního fondu.

Pro to, aby byly uvedené zájmy a cíle ČR naplněny, se zdá opti-
mální podporovat pro období let 2007–2013 strop příjmů a výda-
jů rozpočtu EU ve výši okolo 1,1 % HND EU. Pro další období by
se potom měl strop s ohledem na přesun ČR do kategorie tzv.
čistých plátců snižovat až k hranici 1% HND EU, tj. na úroveň, kte-
rou už nyní navrhuje tzv. gang šesti.

V současné době je tedy pro ČR jako tzv. čistého příjemce (na-
víc s diskriminačním nastavením přímých zemědělských plateb)
návrh skupiny šesti států nevýhodný a tudíž nepřijatelný. V dlou-
hodobé perspektivě by však bylo neudržitelné též podporovat na-
stavení rozpočtového stropu v současné výši (1,24 % HND EU)
a tím pádem velký relativní nárůst objemu výdajové (ale i příjmo-
vé!) stránky s ohledem na pravděpodobný posun ČR do pozice
čistého plátce v souvislosti s dalším rozšiřováním EU.
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Z uvedených tabulek plyne, že pro ČR by bylo zdánlivě nejvý-
hodnější podporovat nejvyšší strop ve výši 1,24 HND EU tak, aby
si i v období do roku 2013 zajistila co nejlepší pozici a zůstala tzv.
čistým příjemcem. Situace je ovšem složitější. Pomineme-li fakt,
že vyšší strop fakticky znamená větší míru přerozdělování a posí-
lení Komise, která rozpočet EU provádí, potom je potřeba vzít
v úvahu i to, že příjmy ČR nejsou (a nemohou být) stejně jako v le-
tech 2004–2006 garantovány. Dále je třeba mít na paměti, že
Komise v návrhu finanční perspektivy na roky 2007–2013 nebere
v úvahu finanční dopady dalšího rozšíření EU. S rozšířením
o Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko se přitom už víceméně po-

Tabulka 9: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši
1,15% HND EU (mil. €)

Rok Odvod ČR Příjem ČR Saldo
2007 997 1371 374

2008 1021 1404 383

2009 1049 1442 393

2010 1073 1476 403

2011 1097 1509 412

2012 1117 1536 419

2013 1145 1574 429

Průměr 1071 1473 402

Rok Odvod ČR Příjem ČR Saldo
2007 1075 1478 403

2008 1101 1514 413

2009 1131 1555 424

2010 1157 1591 434

2011 1183 1627 444

2012 1204 1656 452

2013 1234 1697 463

Průměr 1155 1588 433

Zdroj: vlastní výpočty

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 10: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši
1,24% HND EU (mil. €)
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EU plánuje příjmy a výdaje standardně v pětiletkách1 nazýva-
ných finanční perspektiva (finanční rámec). Perspektiva předur-
čuje, kdo bude čistým plátcem v EU a kdo čistým příjemcem. Ani
perspektiva, ani konkrétní roční rozpočet neurčují přesně, kdo
bude kolik z EU dostávat, ale nastavením pravidel pro přidělování
peněz to do značné míry předurčují. Současná pravidla jsou do-
jednána do roku 2006. Nyní probíhají jednání pro finanční rámec
2007–2013. Debatu o chystané finanční perspektivě lze považo-
vat vedle debaty o návrhu Evropské ústavy za klíčový moment pro
budoucnost Evropské unie, za test schopnosti členských zemí há-
jit národní zájmy.

1. Současný stav

Skutečnost, že takřka polovina rozpočtu jde na zemědělské do-
tace, zvýhodňuje Francii a další státy se silným zemědělským sek-
torem. Skutečnost, že 40 procent je rozdíleno skrze strukturální
fondy, kde kritéria favorizují chudší regiony, zvýhodňuje Španěl-
sko, Řecko a Portugalsko.

Podle posledních dostupných údajů Evropské komise byly
čistými příjemci v loňském roce Španělsko, Řecko, Portugalsko
a Irsko, přičemž Irsko ale patří mezi nejbohatší země EU. Všechny
tyto země získávají nad rámec toho, co do EU platí, na hlavu přes
200 euro.2

Přistupující země (včetně České republiky) dohodly před roz-

92

Literatura:
Commission of the European Communities 2004: Communication from the

Commission to the Council and the European Parliament. Building Our
Common Future – Policy Chalenges and Budgetary Means of the Enlarged
Union 2007–2013, COM (2004) 101 final.

Commission of the European Communities 2004: Communication from the
Commission to the Council and the European Parliament. Financial
Perspectives 2007–2013, COM (2004) 487 final.

European Commision 2004. Preliminary Draft General Budget of the
European Communities for the Financial Year 2005. COM (2004) 350.

Fiala, P. – Pitrová, M. (2003): Evropská unie, Centrum pro studium demokra-
cie a kultury, Brno.

Financial Perspective 2007–2013 (http://www.euractiv.com/Article?tcmu-
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Towards a New Financial Framework 2007–2013 (http://europa.eu.int/scad-
plus/leg/en /lvb/l34004htm).

Zastoupení Evropské komise v České republice (www.evropska-unie.cz).

Finanční rámec EU – 
hra s nulovým součtem

Petr Mach

Centrum pro ekonomiku a politiku

1) Komise navrhuje výjimečně a naposledy sedmiletý rámec než přejde zpět na
pětiletky (Návrh Finanční perspektivy, str. 34), a to zejména pro to, že byl již
dříve dohodnut rámec pro zemědělské dotace právě do roku 2013.

2) Přepočítáno podle publikace Evropské komise "Allocation of 2003 operating
expenditure by member states".
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jinam. Británie trvá na své kompenzaci („rebate“), ostatní, kteří
platí více než dostávají, chtějí kompenzaci také nebo chtějí, aby se
jí Británie vzdala. Boj o unijní peníze je hrou s nulovým součtem.
Získáme-li nějaké peníze z EU nad rámec toho, co do EU zaplatí-
me, bude to na úkor jiného.

2. Finanční rámec na léta 2007–2013

V návrhu Finanční perspektivy na léta 2007–2013 provedla
Evropská komise několik terminologických a zavádějících změn.
Největší kapitolu rozpočtu EU, která představuje dotace do země-
dělství, Komise přejmenovala na „Ochrana a správa přírodních
zdrojů“. Druhou kapitolu, která obsahuje zejména regionální dota-
ce, Komise přejmenovala na „Udržitelný růst“. Jde o klasické or-
wellovské matení pojmů. Je třeba neustále vědět, že pod
„Ochranou přírodních zdrojů“ se skrývají neefektivní zemědělské
dotace a pod „Udržitelným růstem“ neefektivní regionální dotace.

EU má peníze jednak z cel z dovozu zboží ze zámoří a jednak
z příspěvků placených členskými státy. Ty nesmějí v současnosti
překročit hranici 1,24 hrubého národního důchodu. Komise na-
vrhuje v navržené finanční perspektivě průměrný odvod ve výši
1,14 % HDP. Bohatší státy v zásadě chtějí tyto příspěvky snížit,
chudší státy jsou pro vyšší příspěvky. Státy se tak chovají analo-
gicky jako voliči v národním státě, kde lidé s nižšími příjmy hlasují
pro vyšší daně, protože vědí, že budou mít z rozdělovaných dávek
větší prospěch, než jaká bude jejich újma z vyšších daní, a naopak.

Procento HDP odváděné do EU zdaleka nepředstavuje jediný fi-
nanční náklad členství v EU. Členské země nesou náklady celního
zatížení,3 náklady spolufinancování4 a dodatečné administrativní
náklady.5 Celkově tak EU kontroluje transfery kolem 3% HDP, při-
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Graf 1: Rozdíl plateb do EU a příjmů z EU na hlavu (2003)

šířením doplňkový finanční rámec, který determinuje jejich fi-
nanční pozici v letech 2004–2006. Touto dohodou byl doplněn
původní finanční rámec EU na léta 2000–2006. Podle dojedna-
ných pravidel si Česká republika může přijít v těchto letech ma-
ximálně na 26 euro na osobu čistého příjmu, tedy podstatně
méně než mají bohatší Španělsko, Řecko, Portugalsko, Irsko. V re-
alitě – vzhledem k obtížnosti „dosáhnout“ na přislíbené fondy,
bude zřejmě ČR do roku 2006 čistým plátcem.

Jednání o finanční perspektivě na léta 2007–2013 je pro Čes-
kou republiku šancí vyjednat lepší podmínky, než jsou podmínky
dojednané pro zbytek nynějšího finančního období do roku
2006. Realisticky lze ale očekávat, že sotva bude možné vyjednat
zásadně lepší podmínky. Objektivní okolnosti hovoří pro to, že
být čistým příjemcem bude spíše těžší: vůle platit do EU v boha-
tých zemích se snižuje a ambice evropské exekutivy utrácet na
globální projekty se zvyšuje.

Státy, které nejvíce doplácejí na EU, chtějí, aby se zmenšilo pro-
cento HDP odváděné každým členským státem do EU; země, kte-
ré z EU spíše čerpají, chtějí v zásadě opak. Chudé země chtějí
udržet co nejvíce peněz ve strukturálních fondech (určených na
chudé regiony), bohaté země chtějí co nejvíce peněz vyčlenit

3) Cla vybíraná Evropskou unií – placená občany členských zemí v cenách zboží
– představují zhruba 10 % rozpočtu EU. 

4) Např. u ambiciózního plánu transevropských dopravních sítí se podíl EU na-
vrhuje na max. 20 %. EU by tak po členských zemích chtěla navíc čtyřikrát to-
lik, kolik by činily peníze formálně přerozdělované přes Brusel. 

5) Např. jedna zpráva Evropské komise uvádí, že program podpory vzdělávání
Leonardo da Vinci má na národní úrovni administrativní náklady 18 % pře-
rozdělených prostředků. Z údajů o administraci tohoto programu v ČR vyplý-
vají administrativní náklady přesahující 100 % přerozdělených prostředků.
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Graf 2: Vývoj výdajů na kapitolu 1a: Konkurenceschopnost
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čemž skrze harmonizační normy kontroluje další výraznou část
HDP.6

Finanční perspektiva EU na léta 2007–2013 mění rozdělení pe-
něz do jednotlivých kapitol. Toto rozdělení předurčuje strukturu
výdajů EU a členských zemí a jednak finanční pozici jednotlivých
zemí. V zásadě platí, že relativně chudším zemím (včetně ČR) ško-
dí přesouvání peněz z kohezních fondů vázaných na velikost HDP
země do jiných fondů, kde tato vazba neexistuje.

Kapitola 1a: 
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Přeloženo z eurospeaku: Dotace vybraným firmám na školení,
na zavádění nových technologií, programy školení příslušníků
menšin, apod. V zásadě jde o nespravedlivý systém dotací spojený
s vysokou neefektivností a korupcí. Dotace dostávají vybraní pod-
nikatelé a nedostávají je ostatní.

Tyto dotace nejsou přerozdělovány podle kritéria chudoby re-
gionu, ale podle jiných kritérií. Tyto prostředky mají narůst více
než dvojnásobně z méně než 8 % rozpočtu na více než 16 % roz-
počtu. Ačkoliv v odůvodnění kladení důrazu na tuto podkapitolu
se to hemží pojmy jako Lisabonská strategie a konkurenceschop-
nost, jde jednoznačně o snahu současných zemí EU zvrátit sou-
časná pravidla přerozdělování ve svůj prospěch – navýšit pro-
středky, na které budou mít nárok i subjekty v bohatých státech
EU. Zástupci ČR by měli být ostražití vůči všem snahám převádět
prostředky na jiné dotace na úkor kohezních fondů, např. vůči
snahám zřídit Growth Adjustment Fund pro země s nízkým eko-
nomickým růstem.7

6) Např. Potravinářská komora ČR odhadla náklady na přizpůsobení potravinář-
ských provozů evropským směrnicím a nařízením na 20 mld. korun. Obce
musí platit desítky miliard za nové čističky vod, kompenzace za omezení vlast-
nických práv v evropských chráněných oblastech Natura mají stát Českou re-
publiku téměř miliardu ročně, atp.

7) Str. 36 Návrhu Finanční perspektivy

Tabulka 1: Kapitola 1a: Konkurenceschopnost

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
V mld. euro 

12,105 14,39 16,68 18,965 21,25 23,54 25,825
(ceny r. 2004)

V % celkových výdajů 9,06 % 10,37 % 11,65 % 12,93 % 14,15 % 15,25 % 16,30 %

Kapitola 1b: Soudržnost (Koheze)

Přeloženo z eurospeaku: Dotace chudším regionům. Nárůst
v kapitole Konkurenceschopnost, kde přidělení není vázáno na
velikost HDP regionu, byl na úkor této kapitoly Soudržnost, kde je
přidělení dotací vázáno na velikost HDP regionu nebo země.

Tabulka 2: Kapitola 1b – Soudržnost

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
V mld. euro 

47,57 48,405 49,12 49,27 49,41 50,175 50,96
(ceny r. 2004)

V % celkových výdajů 35,62 % 34,90 % 34,32 % 33,59 % 32,90 % 32,51 % 32,16 %

V této kapitole Komise navíc zdůrazňuje, že nárok na finance
v rámci podkapitoly „Konvergence“ by měl trvat i pro země, kte-
ré nebudou plnit kritéria procenta průměru HDP, které ale jsou
„postiženy“ „statistickým efektem“ (str. 16). Jde o požadavek sou-
časných čistých příjemců, kteří nehodlají o finance přijít jen kvů-
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Kapitola 3: 
Občanství, svoboda, bezpečnost a spravedlnost

Přeloženo z eurospeaku: federální ministerstvo vnitra. V rámci
této kapitoly se předpokládají zejména výdaje na společnou azy-
lovou politiku a ochranu hranic. Komise předpokládá vytvoření
„evropských pohraničních sil“. Předpokládá se i zřízení a finan-
cování Evropské policejní školy. Navrhují se kvóty, aby v národ-
ních policejních sborech sloužilo 10 % důstojníků, kteří projdou
touto školou a aby 60 % policistů prošlo skrze další školení této
evropské policejní školy8. Tuto infiltraci europeismu do policej-
ních složek státu je nutné odmítnout.

Do této kapitoly je zahrnuto i „založení sítě muzeí, oper a dal-
ších kulturních institucí“, „vyškolení 35 000 evropských audiovi-
zuálních profesionálů“ a „zvýšení podílu evropských filmů na
celkové produkci na 20 %“. I tato kulturní politika EU je v rozpo-
ru s proklamovaným principem „subsidiarity“. EU by neměla pou-
žívat naše peníze na budování celoevropské sítě oper a muzeí
a uplácení filmových tvůrců. 

Kapitola 4:
EU jako globální partner

Přeloženo z eurospeaku: federální ministerstvo zahraničí
a obrany. Tato kapitola zahrnuje dotace kandidátským zemím, do-
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li tomu, že do EU vstoupily chudší země a „statisticky“ snížily prů-
měr HDP.

Komise navrhuje rozdělit explicitně kohezní fondy mezi staré
a nové země tak, že by staré země měly v období 2007–2013 čer-
pat 51,7 % kohezních fondů (174 mld euro), zatímco nové členské
země 48,3 % kohezních fondů (162 mld euro).

Kapitola 2: Ochrana přírodních zdrojů

Přeloženo z eurospeaku: Dotace do zemědělství. Celkové dota-
ce v této kapitole mají klesat z 42,8 na 36,5 % výdajů rozpočtu, ale
pouze za předpokladu, že evropská ekonomika poroste tempem
2,5 % ročně. Politická dohoda Německa a Francie totiž zajišťuje, že
objem zemědělských dotací zůstane zachován (v reálném vy-
jádření) minimálně do roku 2013.

Tabulka 3: Kapitola 2 – Ochrana přírodních zdrojů

Graf 3: Vývoj výdajů v kapitole 1b Soudržnost

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
V mld. euro 

57,18 57,9 58,115 57,98 57,85 57,825 57,805
(ceny r. 2004)

V % celkových výdajů 42,81 % 41,74 % 40,60 % 39,53 % 38,52 % 37,47 % 36,48 %

Graf 4: Vývoj výdajů v kapitole 2: Ochrana přírodních zdrojů

V zájmu ČR je, aby docházelo k poklesu zemědělských dotací. ČR
doplácí na neefektivní systém evropských zemědělských dotací,
který zdražuje potraviny a stojí daňové poplatníky spoustu peněz. 8) Str. 20 Návrhu Finanční perspektivy
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Graf 6: Plánované výdaje na kapitolu 4 - EU jako globální partner
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Tabulka 4: Kapitola 3 - Občanství, svoboda, bezpečnost, 
spravedlnost

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
V mld. euro 

1,63 2,015 2,33 2,645 2,97 3,295 3,62
(ceny r. 2004)

V % celkových výdajů 1,22 % 1,45 % 1,63 % 1,80 % 1,98 % 2,14 % 2,28 %

Graf 5: Vývoj výdajů na kapitolu 3 „Občanství, svoboda, bezpeč-
nost, spravedlnost“

tace do oblastí zájmu EU (např. dotace Palestinské samosprávě),
financováni akcí na Balkáně či Africe. EU předpokládá nárůst
těchto peněz na obrovských 10 % rozpočtu.

Tabulka 5: Kapitola 4 – EU jako globální partner

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
V mld. euro 

11,4 12,175 12,945 13,72 14,495 15,115 15,74
(ceny r. 2004)

V % celkových výdajů 8,54 % 8,78 % 9,04 % 9,35 % 9,65 % 9,79 % 9,93 %

ČR je malá země bez velmocenských ambicí, tyto výdaje nesou
pro ČR dvojí riziko: 1) mohou být používány v rozporu s našimi
národními zájmy nebo neutrálně vzhledem k našim národním zá-
jmům (= pro nás neefektivně), 2) každý eurocent vydaný na vněj-
ší politiku EU je na úkor vnitřních dotací. Platí, že čím více peněz
jde na vnější politiku, tím méně peněz zbude pro ČR na dotacích.

3. Závěr

Většina evropských dotací je spojena s obrovskou administra-
tivní náročností, jsou to peníze, které v konečném důsledku na-
rušují rovné ekonomické prostředí a jsou tudíž ekonomicky škod-
livé. Navíc jsou v hrubém protikladu s proklamovaným principem
subsidiarity, podle něhož by EU měla kontrolovat jen to, co je
efektivnější provádět na celoevropské úrovni. Ani regionální do-
tace ani zemědělské dotace tomuto principu nevyhovují.
Nezanedbatelný je i politický aspekt. Není rozumné usilovat o ma-
ximalizaci dotací jen pro to, abychom jako ČR byli v plusu.
Evropské dotace vytvářejí zájmovou skupinu závislou na evrop-
ském přerozdělování. Posilování této skupiny by komplikovalo do
budoucna možnost systém evropských financí napravit.

Vzhledem k neefektivnostem systému evropských financí by
pro Českou republiku bylo lepší, kdyby nemusela do EU žádné pe-
níze platit a za to se vzdala práva žádat o evropské dotace.
Koneckonců Česká republika má do roku 2006 vyjednán systém
rozpočtových kompenzací, díky němuž se část peněz odevzda-
ných ze státního rozpočtu do Bruselu z Bruselu vrací zpět do stát-
ního rozpočtu, aniž by se o ně muselo žádat a předkládat kompli-
kované projekty. Vyjednání těchto kompenzací jen dokládá, že
i pro současnou českou vládu by bylo lepší, kdyby peníze zůstaly
v ČR a nemuselo se o ně následně žádat.
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Texty ze semináře
„Partnerství veřejného
a soukromého sektoru“ 

(19. dubna 2004)
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Je tedy realistické, aby ČR vyjednala opci „nic neplatit a o nic
nežádat“? Žádná země sice takovou opci zatím vyjednánu nemá,
ale existuje precedent s „britskou slevou“ i precedent rozpočto-
vých kompenzací pro ČR a Polsko do roku 2006. Je navíc docela
možné, že by ostatní země na takový případný návrh ze strany ČR
kývly, vzhledem k tomu, že se obávají, že by ČR mohla čerpat z EU
více, než kolik do EU platí. Náš příspěvek na administrativní ná-
klady by tak byl pokryt z výnosu z cel, která ve prospěch EU pla-
tíme v cenách zboží dováženého ze zemí mimo EU. Kdyby ČR o ta-
kový model usilovala, mohl by se stát vzorem i pro ostatní státy
a EU by tak nakonec mohla zcela dospět k odbourání neefektivní-
ho systému dotací.

Prameny:
Allocation of 2003 EU operating expenditure by Member State. European

Commission, September 2004.
Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007–2013.

European Commission, 10. 2. 2004.
Financial Perspectives 2007 – 2013. European Commission, 14. 7. 2004.
The calculation of the rebate. European Commission, 3. 3. 2000.
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Zatímco úkolem veřejného sektoru je ochrana veřejného zá-
jmu, maximalizace užitku společnosti a ochrana slabších, úkolem
soukromého sektoru je ochrana vlastního zájmu, maximalizace
vlastního užitku a likvidace slabších. Pokud vláda definuje veřej-
nou službu a zajišťuje ji, existuje možnost přenést odpovědnost
při tvorbě a zajištění veřejného statku na soukromé firmě. Tak vy-
niká partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Úkolem regulátora v systému PPP je ocenit protihodnotu, po-
soudit přiměřenost zisku, provádět kontrolu a zaúčtování, posou-
dit, zda si to může veřejný sektor akci dovolit a provádět dlouho-
dobé fiskální plánování. Podle klasického přístupu dodavatel
veřejných služeb platí za práci pro veřejný sektor dodavateli in-
frastruktury, kde na konci transakce stojí občan – spotřebitel.
V případě PPP je dodavatelem veřejných služeb soukromá firma,
které platí vláda za služby, které poskytuje občanům.

Eurostat rozhodl o pravidlech účtování veřejného dluhu a PPP
11. února 2004. Na tato pravidla čekaly evropské vlády řadu mě-
síců, budou totiž rozhodující pro to, zda se PPP budou počítat
do veřejného dluhu a tudíž podléhat limitům maastrichtských
kritérií, nebo zda budou považovány za mimobilanční položky
z hlediska veřejného sektoru. Eurostat doporučuje PPP klasifi-
kovat jako neveřejné aktivum a tím pádem položku mimo vládní
bilanci.

Počítání PPP mezi neveřejná aktiva má ale dvě podmínky: 1. pri-
vátní partner musí nést stavební riziko, 2. privátní partner musí
nést riziko dostupnosti či riziko poptávky. Jestliže privátní part-
ner neponese tato dvě rizika současně, pak bude považována in-
vestice kapitálu za veřejný dluh a započítána do deficitu veřej-
ných rozpočtů.

PPP – předávání kompetencí, 
nebo přenášení rizik?

Filip Drapák

ředitel PPP Centrum
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Podle zastánců projektů PPP (public private partnership) jsou
tyto projekty výhodné jak pro veřejný sektor (tj. stát a místní sa-
mosprávy), tak i pro podnikatele. Údajně dochází k úspoře veřej-
ných financí a podnikatelé mohou počítat s nezvykle vysokými
ročními výnosy. Již toto tvrzení o domnělé finanční výhodnosti
pro obě smluvní strany musí být z principu důvodem k silným po-
chybnostem.

Na finančním trhu nikdy neplatí, a ani nikdy platit nemůže, že
jakýkoli kontrakt je finančně výhodný pro oba partnery. V nejlep-
ším případě je kontrakt sjednán tržně, tj. je finančně neutrální
pro oba partnery. Proto takový důvod k optimismu není na místě
a projekty PPP nemohou být zázrakem, který spasí veřejný sektor.

V případě PPP se v podstatě jedná o úvěr podnikatelů poskyt-
nutý veřejnému sektoru. Podnikatelé sami financují určitý pro-
jekt, přičemž jsou dopředu domluveny budoucí splátky veřejného
sektoru podnikatelům. Situace je po ekonomické stránce ekviva-
lentní emisi dluhopisů veřejným sektorem s tím, že do dluhopisů
investují podnikatelé a titíž podnikatelé obdrží prostředky z emi-
se dluhopisů zpět na daný projekt. Situace v případě PPP je po-
někud jednodušší: nedochází k emisi dluhopisů, ani k zpětnému
převodu prostředků na podnikatele.

Výnosnost dlouhodobých bezrizikových (státních) investic se
na finančním trhu posuzuje podle swapové křivky. V případě de-
setiletých až dvacetiletých investic nyní činí úroková míra na swa-
pové křivce 4,0–5,5 %. Skutečně nynější výnosnost dlouhodobých
státních dluhopisů České republiky se nyní pohybuje v tomto roz-
mezí. Pokud by tedy veřejný sektor přijal ekonomicky ekvivalent-
ní variantu – emitoval dlouhodobé dluhopisy a získané prostřed-
ky použil na daný projekt – potom by daná investice byla spojena
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Mezi základní charakteristiky PPP podle Eurostatu patří: speci-
fikace výstupů (služeb), jenž má zajistit určité aktivum, potřeba
investice na počátku transakce, dodávka dohodnutých služeb,
která vyžaduje použití tohoto aktiva, a které mají dané kvalitativ-
ní a objemové charakteristiky. Aby bylo možné jednoznačně toto
rozhodnutí aplikovat i v ČR, bude třeba, aby se ministerstvo fi-
nancí v roli regulátora PPP (podle schválené vládní politiky pro
PPP ze dne 7. 1. 2004) dohodlo s ČSÚ na konkrétní aplikaci, a aby
byla vydána pravidla závazná nejen pro ústřední orgány, ale i pro
sféru územně správní.

Co je a není specifikace výstupů. Např. není specifikace zadání:
v každém lůžkovém pokoji musí být alespoň dvě světla s výkonem
100 W. Je specifikace v zadání: v každém lůžkovém pokoji musí
být adekvátní osvětlení. Nebo není specifikace PPP v zadání, že
nemocnice musí mít minimálně 18 hodin denně ostrahu od
5–23 hodin. Je naopak specifikace v zadání, že nemocnice musí
mít zajištěnou adekvátní ostrahu.

Partnerství soukromého a veřejného sektoru je moderním způ-
sobem zajišťování veřejných statků. Důvod, proč dělat PPP, je
včasnost dodávek. Podle zkušeností ve Velké Británii přes 80 % za-
dání soukromému sektoru je realizováno včas, zatímco klasickou
metodou je to pouze 25 %. Proto je PPP stále častěji používána
i v EU. Doufejme, že bude výhodně nasazeno i v České republice.

Projekty PPP jsou nevýhodné

Josef Jílek

Vysoká škola ekonomická v Praze
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Rafinované metody právníků a zkorumpovaných úředníků mo-
hou nakonec stát daňové poplatníky příliš mnoho; je třeba uvést,
že stát není nyní schopen si právně ošetřit podstatně jednodušší
smlouvy. Projekty PPP jsou důkazem toho, že lidé nemají vždy ra-
cionalitu v lásce a rádi žijí v iluzích. Avšak v případě financí veřej-
ného sektoru nelze tyto iluze připustit.
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s úrokovými náklady 4,0–5,5 %. Avšak v případě PPP je investice
běžně spojena s úrokovými náklady 5–13 %, tj. podstatně více.
Projekty PPP za těchto podmínek jsou tedy pro podnikatele fi-
nančně výhodné a pro veřejný sektor (tj. pro daňové poplatníky)
finančně nevýhodné.

Proč veřejný sektor na tyto nevýhodné podmínky přistupuje?
Důvodem je zejména vykazování zadluženosti veřejného sektoru.
Přímá emise dluhopisů je totiž velice transparentní metoda.
Zadluženosti veřejných rozpočtů bývají vysoké a další emise dlu-
hopisů bývají pro veřejnost hrozivé, či dokonce nepřijatelné.
Proto se politici uchylují k zastíracímu manévru a jdou cestou
PPP.

V tomto případě nedochází k emisi dluhopisů a dluh veřejného
sektoru z titulu projektů PPP není obvykle nikde vykazován.
Pokud ano, potom se pouze slovně okomentuje, ale dlužná částka
z PPP se s emisí dluhopisů nesčítá. Vykazovaný dluh veřejného
sektoru je tak podhodnocen. Pro politiky se jedná o výbornou
metodu, jak skrýt zadluženost a schodkové financování, ale za
cenu nevýhodných finančních podmínek. Jde o metodu, jak uči-
nit veřejné finance netransparentní. Závazky z projektů PPP by
měly být součástí veřejného dluhu!

Nevýhody projektů PPP jsou nezanedbatelné. Náklady spojené
s projekty PPP jsou vyšší než při klasickém způsobu financování.
Projekty PPP uvolňují fiskální disciplínu, neboť vzhledem k malé
transparentnosti veřejný sektor snáze podlehne pokušení více se
zadlužit. Existuje velké riziko netransparentních veřejných soutě-
ží na rozdíl od velice transparentní a konkurenční emise dluho-
pisů.

Chybí průhledná pravidla sestavování finančních výkazů stát-
ních a místních orgánů. Stávající zveřejňování hospodaření stát-
ních a místních orgánů není rozvinuté, je nepřehledné a při pou-
žití PPP je zcela neprůhledné. Vzhledem k vysoké právní složitosti
projektů PPP se pro úředníky veřejné správy otevírá velký prostor
pro korupci; je zde vysoké nebezpečí, že úředníci záměrně uza-
vřou se soukromým sektorem smlouvy, které se mohou na první
pohled jevit jako dobré, ale ve skutečnosti jsou pro veřejný sektor
silně nevýhodné.
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Projekt PPP nepředstavuje lék, nýbrž infekci veřejných rozpo-
čtů. První část příspěvku rozebírá problémy veřejných rozpočtů
v posledních letech. Druhá část zkoumá projekt partnerství veřej-
ného a soukromého sektoru. Třetí část srovnává výhodnost pro-
jektu PPP se standardními dluhopisy. Čtvrtá část přináší závěr.

1. Problémy veřejných rozpočtů

Při podrobném zkoumání stavu veřejných rozpočtů je zřejmé,
že mnohé země patřící mezi nejvyspělejší ekonomiky světa se do-
stávají v posledních desetiletích do pasti deficitů veřejných roz-
počtů a růstu vnitřního zadlužení. Zvláště markantní je tento pro-
blém u členských zemí EU.

Jedním z důvodů nepříliš dobré situace hospodářství je neudr-
žitelné financování zastaralé koncepce sociálního státu blahoby-
tu. Ten je mimo jiné v souvislosti s demografickým vývojem, zvláš-
tě pak v posledních desetiletích zdrojem napětí mezigeneračního
financování penzijních systémů a prohlubujících se problémů fi-
nancování veřejného zdravotnictví v těchto zemích.

Dalším důvodem nebezpečného vývoje je mohutná expanze
ostatních výdajů veřejných rozpočtů. Mezi ně patří již zmíněné
pseudomandatorní a ostatní mandatorní výdaje a další výdaje, kte-
ré by za jistých okolností nemusely veřejnými rozpočty vůbec
procházet. Dlouhodobý trend „nenasytnosti“ veřejného sektoru
znázorňuje tabulka 3.

Stále vyšší a vyšší napjatost mezi příjmy a výdaji veřejných roz-
počtů s sebou přináší snahu hledat nové alternativní způsoby fi-
nancování výdajů spojených s „veřejnými statky“. Jde se tedy ces-
tou hledání dodatečných finančních zdrojů. Bohužel se jen čas od

PPP – lék či infekce veřejných 
rozpočtů?

Miroslav Ševčík

ředitel Liberálního institutu
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Pramen: Eurostat, Euro-indicators 38/2004 z 16. 3. 2004
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Tabulka 1: Podíl dluhů veřejných rozpočtů na HDP v %

Země 2000 2001 2002 2003
Belgie 109,1 108,1 105,8 100,5

Německo 60,2 59,4 60,8 64,2

Řecko 106,2 106,9 104,7 102,4

Španělsko 61,2 57,5 54,6 50,8

Francie 57,2 56,8 58,6 63,0

Irsko 38,4 36,1 32,3 32,0

Itálie 111,2 110,6 108,0 106,2

Lucembursko 5,5 5,5 5,7 4,9

Nizozemí 55,9 52,9 52,6 54,8

Rakousko 67,0 67,1 66,6 65,0

Portugalsko 53,3 55,6 58,1 59,4

Finsko 44,6 43,9 42,6 45,3

Dánsko 50,1 47,8 47,2 45,0

Švédsko 52,8 54,4 52,6 51,8

Velká Británie 42,1 38,9 38,5 39,8

Česká Republika 18,2 25,2 28,9 37,6

Estonsko 5,0 4,7 5,7 5,8

Kypr 61,7 64,4 67,1 72,2

Litva 24,3 23,4 22,8 21,9

Lotyšsko 13,9 16,2 15,5 15,6

Ma�arsko 55,4 53,5 57,1 59,0

Malta 57,1 61,8 61,7 72,0

Polsko 36,6 36,7 41,2 45,4

Slovensko 49,9 48,7 43,3 42,8

Slovinsko 26,7 26,9 27,8 27,1

Pramen: Eurostat, Euro-indicators 38/2004 z 16. 3. 2004

Tabulka 2: Podíl deficitu či přebytu veřejných rozpočtů 
na HDP v %

Země 2000 2001 2002 2003
Belgie 0,2 0,5 0,1 0,2

Německo 1,3 - 2,8 - 3,5 - 3,9

Řecko - 2,0 - 1,4 - 1,4 - 1,7

Španělsko - 0,9 - 0,4 0,0 0,3

Francie - 1,4 - 1,5 - 3,2 - 4,1

Irsko 4,4 1,1 - 0,2 0,2

Itálie - 0,6 - 2,6 - 2,3 - 2,4

Lucembursko 6,3 6,3 2,7 - 0,1

Nizozemí 2,2 0,0 - 1,9 - 3,0

Rakousko - 1,5 0,2 - 0,2 - 1,1

Portugalsko - 2,8 - 4,4 - 2,7 - 2,8

Finsko 7,1 5,2 4,3 2,3

Dánsko 2,6 3,1 1,7 1,5

Švédsko 5,1 2,8 0,0 0,7

Velká Británie 3,8 0,7 - 1,6 - 3,2

Česká Republika - 4,5 - 6,4 - 6,4 - 12,9

Estonsko - 0,3 0,3 1,8 2,6

Kypr - 2,4 - 2,4 - 4,6 - 6,3

Litva - 2,6 - 2,1 - 1,4 - 1,7

Lotyšsko - 2,7 - 1,6 - 2,7 - 1,8

Ma�arsko - 3,0 - 4,4 - 9,3 - 5,9

Malta - 6,5 - 6,4 - 5,7 - 9,7

Polsko - 1,8 - 3,5 - 3,6 - 4,1

Slovensko - 12,3 - 6,0 - 5,7 - 3,6

Slovinsko - 3,0 - 2,7 - 1,9 - 1,8

Tabulka 3: Podíl veřejných rozpočtů na HDP (%)
času objeví snaha o hledání řešení v podobě šetření, tzn. snížení,
výdajů veřejných rozpočtů, případně přehodnocením toho, co je
a co není veřejný statek a co musí být nutně financováno pro-
střednictvím veřejných rozpočtů.

2. Public private partnership

Neduhy veřejného sektoru a jeho financování by měl, podle ně-
kterých ekonomů, ale hlavně podle mnohých politických šíbrů
propletených s vlivovými skupinami „vyléčit“ relativně nový způ-

Evropa USA
1896 8,8 2,8

1982 43,2 31,8

1999 47,1 32,8

2003 49–50,5* 33–34,5*

*předběžný odhad Liberálního institutu
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tak zavazuje svými preferencemi financování určitých jimi vybra-
ných projektů, budoucí politické reprezentace v podobě vázání
budoucích příjmů z daní na projekty, o nichž nebudou moci roz-
hodovat. Budoucí politické reprezentace se tak stanou „vězni“ stá-
vajících politických uskupení. Vytváří se hutné korupční prostře-
dí, kdy tyto dlouhodobě financované projekty jsou „rozdávány“
subjektům „přátelsky nakloněným“ současné politické reprezen-
taci.

Jeden z důvodu vzniku financování veřejného sektoru pro-
střednictvím PPP byl právě „současný“ nedostatek financí. Je tedy
zřejmé, že politici chtějí v současné době spotřebovávat více, než
kolik jsou občané ochotni na tyto statky poskytnout v běžném
čase vybraných daní, respektive, kolik jsou politici prostřednic-
tvím státních institucí schopni od daňových poplatníků vybrat.

Za jistých okolností se může stát, že politici vydávají běžné stat-
ky, které jsou financovány prostřednictvím projektu PPP za statky
veřejné, tzn. vybírají v čase a prostoru od daňových poplatníků fi-
nance v podobě daní na financování těchto tzv. veřejných statků.
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sob jeho financování prostřednictvím projektů: Partnerství veřej-
ného a soukromého sektoru. „V projektech PPP tedy může jít jak
o financování výstavby a provozování nové infrastruktury, tak
o převzetí a provozování stávajících aktivit.“ (Jiří Volf, náměstek
ministra financí; příloha týdeníku Euro, 22. března 2004, str. 3)
„PPP se rozvinuly zčásti kvůli nedostatku financí ve veřejném
sektoru.“ (Jiří Volf, náměstek ministra financí; příloha týdeníku
Euro, 22. března 2004, str. 10)

Je však otázkou, zda-li tyto projekty PPP nejsou spíše skrytým
obcházením prohlubujících se neduhů veřejných financí a nepo-
máhají-li dlouhodobě roztáčet dluhovou spirálu, která může skon-
čit až rozvratem hospodářství.

Na první pohled se může zdát, že se jedná o velmi výhodný způ-
sob financování veřejných statků. Vlády, ať už centrální či muni-
cipální, v případě nedostatku financí zpracují projekty za pomo-
ci soukromého sektoru (nejlépe s vládnoucími politiky spřízněná
firma) na poskytování především některých vybraných „veřej-
ných statků“ a tyto „soukromé“ (rozuměj – politiky ovládané) sub-
jekty je profinancují.

Vyvstává však otázka, zda a do jaké míry je to výhodné pro
všechny zúčastněné subjekty v ekonomice. Stát, resp. jeho repre-
zentanti – politici, mohou za jistých okolností pomocí PPP finan-
covat své populistické sliby s tím, že náklady na jejich plnění pře-
náší na plátce daní především v budoucích generacích. Některým
politikům může také nějaká finanční částka zůstat za nehty.

Předem „vybrané“ podnikatelské subjekty mnohdy propojené
prostřednictvím lobbyistických skupin s vládním establishmen-
tem mají v případě úspěchu zaručeno dlouhodobé „bezproblé-
mové“ financování svých ekonomických aktivit. Nejhůře je posti-
žen daňový poplatník, v jehož zájmu (jakoby veřejném zájmu)
jsou tyto projekty realizovány. Mimochodem, právě daňového po-
platníka (paradoxně tedy i voliče) se nikdo na nic neptá.

Vzhledem k tomu, že se financování projektů pomocí PPP děje
dlouhodobě, téměř výhradně časově nad rámec trvání jednoho
politického cyklu, je činění politiků o to nebezpečnější, že bu-
doucí politické reprezentace nebudou moci s těmito vázanými fi-
nančními prostředky pracovat. Současná politická reprezentace

Financování PPP



117

rozhodnou politikové. Pod pláštíkem projektu PPP tak dochází
k posilování tendencí k vytváření korupčního prostředí, jehož ko-
nečným důsledkem je nízká ekonomická efektivnost.

Další překážkou realizace PPP projektů je nevhodné právní
prostředí, chybějící legislativa, vymahatelnost práva a chybějící
kontrolní mechanismy. Otázkou zůstává zda-li je v ČR vytvořen
odpovídající institucionální rámec a podmínky pro financování
PPP. V oblasti legislativní se jedná především o úpravy rozpočto-
vých pravidel, včetně rozpočtového určení daní, zákona o účet-
nictví, zákona o veřejných zakázkách, živnostenského zákona
(příp. zákona o koncesích) a nutné změny v daňových zákonech.

4. Závěr

Proti snaze řešit současné neduhy veřejných rozpočtů pomocí
projektů PPP lze vyslovit celou vážných námitek. Česká verze PPP
by tak za stávajícího, téměř socialisticky dokonalého, mafiánsky
klientelistického prostředí mohla být spíše přejmenována na
PPPP: pořádně propereme poplatníkům peněženku. PPP není
lék, nýbrž infekce veřejných rozpočtů.
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Zároveň tak zatěžují ještě ve větší míře budoucí výdaje veřejných
rozpočtů, protože tyto statky, zdánlivě financované přímo z da-
ňového výnosu v tom – kterém čase, jsou realizovány a spotřebo-
vány a platba za ně je odkládána do vzdálenějšího období.

3. Srovnání se standardními dluhopisy

Z následujících zjednodušených příkladů je zřejmé, že stan-
dardní „dluhopisové“ financování různých projektů je v koneč-
ném důsledku efektivnější než financování prostřednictvím PPP
projektů. Zvláště pak, když realizátoři PPP projektů jsou tak jako
tak odkázáni na cizí (úvěrové) zdroje. V našem bankovním sekto-
ru jsou úvěrové zdroje, které používají realizátoři PPP projektů,
téměř vždy „dražší“ (úroky jsou vyšší) než náklady dluhopisového
financování.

Tabulka 4: Dluhopisové financování

Výše emise dluhopisů 20 mld

Pevná úroková sazba 6 % p.a.

Splatnost dluhopisů 10 mld. Kč – 10 let

10 mld. Kč – 20 let

Úrokové náklady: 1–10. rok (20*0,6 mld. Kč) 12 mld. Kč

Splátka jistiny celých dluhopisů 10 mld. Kč

Úrokové náklady 11–20. rok (10*0,6 mld. Kč) 6 mld. Kč

Splátka jistiny dvacetiletých dluhopisů 10 mld. Kč

Celkové náklady 20-miliardového projektu 38 mld. Kč

Projekty PPP jsou často prosazovány na základě myšlenky, že
soukromý sektor je schopný daleko lépe a efektivněji realizovat
investice. V reálné ekonomice tomu tak skutečně může být, otáz-
kou zůstává, zda-li by zrovna tyto investice soukromé subjekty re-
alizovaly, pokud by nebyly financovány z prostředků veřejných
rozpočtů.

Může tak docházet k efektu vytlačování soukromých investic,
protože subjekty – realizátoři projektů PPP – budou využívat pře-
vážně úvěrové zdroje bank, ovšem ne na projekty, o kterých roz-
hodoval soukromý sektor, ale na předem stanovené projekty „ve-
řejného sektoru“ o jejichž určení rozsahu a převážně i o ceně

Tabulka 5: Splátky standardního úvěru ve výši 20 mld. Kč, 
splatnost 240 měsíců

Úroková míra p.a. 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

Pravidelná roční splátka (mld. Kč) 1,744 1,888 2,037 2,191 2,349

Celkové náklady úvěru (mld. Kč) 34,874 37,757 40,740 43,819 46,984

Pozn. abstrahuje se od dalších transakčních nákladů
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Co je a co není partnerství soukromého a veřejného sektoru
(PPP), je vysvětleno v jiných příspěvcích k tomuto semináři. Náš
výklad je metodologickým (ekonomicko-právním) komentářem,
snad jakýmisi praktickým cvičením z Buchananovy Public Choice
Theory.1 První část načrtává východiska. Druhá část vysvětluje ho-
rizontální vazby mezi státem a soukromým sektorem. Třetí část
nabízí řešení problému. Čtvrtá část přináší závěr.

1. Východiska

Jedno z velkých témat ekonomické analýzy samozřejmě tvoří
tzv. veřejné statky a služby. Diskutovány jsou jak jejich „technické“
vlastnosti (například nedělitelnost), tak i takové normativně ideo-
logické kategorie, jako veřejný zájem, či dokonce veřejná potře-
ba.2 Z hlediska PPP je ovšem pojem „veřejnosti“ zcela irelevantní
a argumentace veřejnou povahou toho či onoho projektu je zřej-
mě určena pouze pro zmatení vnějšího pozorovatele.

My zde tedy vystačíme s konstatováním, že ohledně některých
statků a služeb se stát prostě rozhodne, že je „ve státním zájmu po-
žaduje“, či dokonce že jejich nabídka je na základě jím vydaného
právního předpisu povinná.3 Na seznam státních zájmů se může
dostat cokoli – základní školy, tunely (Strahovský, či podmořský),
dálnice do Ostravy, či jinam, vydávání cestovních dokladů a sta-
vebních povolení, provoz závodních jídelen . prostě cokoli si stát
umane.

„Partnerství“ státu a soukromého 
sektoru je podivnost

Dušan Tříska

CD-F, a.s.

1) Viz například Klaus, Tříska (1986).
2) Hezký přehled tradičních a moderních přístupů k tomuto problému lze nalézt

například v práci Hampl (2000).
3) Pro jednoduchost výkladu budeme za součásti státu považovat i tzv. obce a je-

jich orgány.
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do jaké míry v nich vystupuje soukromý sektor a do jaké míry toto
jeho angažmá reprezentuje nějaký způsob privatizace. Kromě ji-
ného si tedy položíme na první pohled triviální otázku, zda lze za
privatizaci považovat postup, kdy místo státního SSŽ bude dálnici
stavět privatizovaný SSŽ, koupený například zahraniční stavební
firmou.4

Pro naše téma je významné zejména následující: definičním
znakem privatizace je faktické snižování podílu státu na fungo-
vání společnosti, rozsahu a hloubky jeho zasahování do života
občanů a jejich pospolitostí (spolků, obchodních společností,
klubů apod.), nikoli tedy například jen prosté převedení majet-
ku státu na „jiné“ osoby. Privátnost“ subjektu je vymezena jeho
nezávislostí na státu co do vstupu do odvětví a výstupu z něj,
tedy i nepřítomnost jakékoli státní pomoci v případě ekono-
mických potíží.5

Hybridní státně-soukromé subjekty jsou bez jakékoli výjimky
netransparentní, tj. problematické jak analyticky, tak i z hlediska
řízení a kontroly. „Privátnost“, nezávislost na státu firmy je tedy
přinejmenším zamlžena ve všech případech, kdy je pověřena re-
alizací „státního zájmu“. Důvodem je především to, že v těchto
případech stát garantuje – více, či méně transparentně – finan-
cování příslušného projektu a tedy i životaschopnost jeho reali-
zátorů.

Na počátku 90. let se jistá skupiny vládních ekonomů snažila za-
bránit vzniku netransparentního, hybridního světa „odstátně-
ných“, „částečně privatizovaných“, „veřejno-právních“, „veřejně
prospěšných“ institucí. Smutný výsledek tohoto úsilí je pak tako-
vý, že nejrůznějšími hybridy se to kolem nás jenom hemží – v čele
s Českou televizí6 a již zmíněnými podniky typu ČEZ a Český
Telecom.
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Proč je ta či ona položka na seznamu, zde neřešíme, a už vůbec
se neptáme, zda tento seznam je, či není v souladu s tou, či onou
koncepcí veřejných statků a služeb, obecnou racionalitou, efek-
tivností apod. Soustředíme se totiž výhradně na metody realizace
nějak vymezených potřeb státu a jeho aparátu.

Institucionální uspořádání

Existují nejrůznější kritéria, jak uvedené metody klasifikovat.
Nicméně pro účely našeho tématu rozlišme zejména případy, kdy
své cíle se stát rozhodne realizovat:

1. vlastní činností, například výhradně prostřednictvím svých
úředníků – státních zaměstnanců, k tomu zřízených, či existují-
cích národních, státních apod. podniků (České dráhy, Česká poš-
ta, Budvar.), obchodních společností, ve kterých má stát majorit-
ní kontrolu (ČEZ, Český Telecom.).

2. dodávkou od ne-státního subjektu realizované jménem státu,
kdy například soukromé firmě je předáno státní „razítko“ a pově-
ření používat jej pro vydáváním cestovních dokladů, stavebního
povolení, uzavírání sňatků (reálně se tak u nás stalo, když firma
PVT prováděla jménem ministerstva financí registraci kupóno-
vých knížek); nebo svým vlastním jménem, kdy například notáři
a soudní exekutoři vykonávají funkce, jejichž existenci (ověřová-
ní podpisů apod.) požaduje a tedy i garantuje stát.

Výše uvedené ilustrujme řešením, kdy dálnici do Ostravy po-
staví a dále provozuje státem založený a vlastněný podnik (označ-
me jej SSŽ – Stavby silnic a železnic), který plně podléhá minist-
ru dopravy. Jako faktická součást ministerstva, jeden z jeho
odborů a je tento podnik financován z příslušné sub-kapitoly stát-
ního rozpočtu. V extrémním případě to pak budou pouze a je-
nom zaměstnanci SSŽ, kdo uvedenou dálnici postaví, v pracov-
ním poměru s SSŽ budou i všechny uklízečky a myči nádobí
v závodní jídelně.

Privatizace a její hybridy

Právně ekonomických forem, ve kterých stát může realizovat
svůj státní zájem (bez ohledu, co si o tomto zájmu myslíme), je
tedy nepřeberné množství. My se ovšem budeme věnovat tomu,

4) Pikantní situace vznikne, je-li SSŽ koupen zahraničním státním podnikem, ty-
picky francouzským. 

5) Stát by tedy neměl privatizovat instituci (například zdravotnické zařízení), o je-
jíž osud se obává, jejímuž případnému úpadku se bude snažit zabránit.

6) Na okraj poznamenejme, že odstátnění České televize, obdobně jako všech
dalších médií proběhlo neuvěřitelně rychle a zcela mimo jakékoli transfor-
mační, vládou a parlamentem do detailu schvalované transformační strategie.
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jako jedna z jejich stran. Jinak řečeno, spoustu závažných otázek
a podezření nutně vyvolají případy, kdy někdo koordinuje sám
sebe, tj. řídí, reguluje, či dokonce kontroluje svou vlastní činnost.

Rozsah příspěvku nám neumožňuje pustit se do detailů uvede-
ného problému. Proto jen připomeňme tyto, dle našeho soudu zá-
važné otázky:7

1. Co vede soukromý subjekt, aby vůbec vstupoval na tenký led
obchodního vztahu se státem? Proč firma uzavírá smlouvu s ně-
kým, kdo má (alespoň na první pohled) tak mohutnou převahu
vyjednávací síly nejen při samotném uzavření smlouvy, ale i při
její další realizaci. Jak to, že firma chce být partnerem s někým,
kdo jí může obstavit účty, obvinit z daňového podvodu, odebrat
živnostenské oprávnění ...?

2. Proč všechny státy bez výjimky, vždy a všude tak silně odolá-
vají příležitostem provést privatizaci, z jakých důvodů odmítají
samy sebe odříznout, definitivně a nevratně, od jakékoli další
možnosti obchodovat?

3. Řešení problému a trendy

Patříme mezi pozorovatele společnosti, kteří dokládají, že výše
vymezené problémy a otázky jsou dány povahou věci samé, ve své
podstatě jsou tedy neřešitelné a jediné, co má smysl, je prevence,
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Efektivnost soukromého podniku

Ze základních zákonů privatizace je asi nejméně chápán ten,
který říká, že soukromá firma jistě není za všech okolností efek-
tivnější než státní podnik. Často uniká, že odlišnost uvedených
dvou světů je v něčem jiném – o neefektivní soukromé firmě se
předpokládá, že na trhu bude zavazet prokazatelně kratší dobu,
než neefektivní státní podnik.

Jenže právě tento princip snadném exitu je zpochybněn v pří-
padech, kdy firma vstoupí do obchodního vtahu se státem. Tím
spíš, uzavře-li dokonce „partnerství“ s cílem realizovat nějaký stát-
ní projekt, tj. zájem konkrétních státních orgánů a jejich ještě kon-
krétnějších představitelů.

Právě v těchto případech je otázkou, zda soukromá firma (jak-
koli jinak třeba i efektivní) v roli dodavatele státní zakázky využi-
je své (třeba i vyspělé) mechanismy vždy „tím správným směrem“.

2. Horizontální vazby mezi státem a soukromým 
sektorem

Ekonomika (stejně jako všechny ostatní oblasti společnosti)
funguje prostřednictvím horizontálních interakcí svých jednotli-
vých subjektů – domácností (spotřebitelů) a firem (výrobců, do-
davatelů) Tyto subjekty vzájemně komunikují, vyjednávají a uza-
vírají smluvní, či jiné horizontální vztahy.

Na obr. 1 jsou pro ilustraci zachyceny dva takové subjekty – A,
B. Na nich chceme demonstrovat, že jejich chování je koordino-
váno, jak říkají příslušné učebnice a) vnitřními hodnotami těchto
subjektů (jejich zájmy, obyčeji apod.), b) trhem v nejobecnějším
slova smyslu, tj. konkurenční nabídkou a poptávkou jiných sub-
jektů, c) příkazy a zákazy nadřízené, zejména státní autority vyko-
návající funkci tvůrce pravidel a rozhodčího jejich dodržování.

Vztahy mezi státem a subjekty A, B z obr. 1 jsou označovány jako
vertikální – hierarchické. Pochopitelně, v odlišných politicko eko-
nomických formacích je rozsah a druh těchto mocenských, admi-
nistrativně přikazovacích interakcí různý. Ideologická neutralita
našeho výkladu spočívá v tom, že bez ohledu na to, jak velký tento
stát je, vždy si zaslouží zvláštní pozornost případy, kdy ten, kdo má
vertikálně koordinovat horizontální vztahy, současně vystupuje

STÁT

A

hiearchie 

veřejno-právní vztah

hiearchie 

veřejno-právní vztah

smlouva 

soukromoprávní vztah B

Obrázek 1:

7) V též Tříska (2001).
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ství a přátelství (družbu?) lze ustavit i mezi státem a businessem.
Hlavně bychom si měli být této změny postoje vědomi.
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tj. minimalizace případů, kdy stát opustí roli rozhodčího a vstou-
pí do horizontálních vazeb, zdánlivě jako každý jiný podnikatel.

To, že ekonomie (jako vědecký obor) prokáže fundamentální
neřešitelnost nějakého problému, ovšem nijak nebrání tzv. eko-
nomickým poradcům a jejich (více či méně renomovaným) pora-
denským firmám tvrdit či předstírat opak. Zpravidla jako součást
nějaký vlny reprezentované snadno zapamatovatelným nejlépe
anglickým sloganem, logem a dobře vypadající zkratkou. I taková
vlna má ale svůj (pro svou pomíjivost nepříliš lichotivý, byť ang-
lický) název – FAD.

Dnes a denně jsme svědky, s jakým gustem stát i soukromo-
podnikatelský lobbyista tyto FAD-y přijímají. Snadnost, s jakou se
to děje, může ale vyrážet dech snad jen těm, kdo nepochopili sku-
tečné motivy proti-stran námi demaskovaných, v jádru podivných
horizontálních interakcí státu.

Základní myšlenka našeho příspěvku tedy říká, že PPP není ni-
čím jiným než dalším z řady FAD-ů, který za čas odejde stejně jako
jeho předchůdci, například: PPBS (planning, programming and
budgeting systems), SAS (system analysis and synthesis,) CPM
(critical path method), MBO (management by objectives), re-in-
geneering, CRM (customer relationship management).

Z hlediska obchodně podnikatelského není na FAD-ech samo-
zřejmě nic zavrženíhodného – je to marketingová metoda jako
každá jiná. Dobývání trhu je již takové, že veřejnost a-nebo její
představitelé jsou ohromováni, nejlépe objevy nových, dosud ne-
známých léků proti čemukoli – stárnutí, obezitě, korupci, či roz-
hazovačnosti státu.

4. Závěr

Co je na PPP oproti jiným nápadům přeci jen zvláštní, je možná
otevřenost, s níž se hlásí k myšlence prorůstání státního a sou-
kromého sektoru. Jako hloupí nevzdělaní domorodci jsme se za-
tím domnívali, že tyto dvě sféry by měly být co nejvíc odděleny,
protože v opačném případě (viz Jižní Korea, Indonésie,
Kazachstán...) nám hrozí v lepším případě berlusconisace, v hor-
ším pak chudoba středoafrického rozsahu. Podporou PPP nás
nyní OSN, EU a naše vláda – jak se zdá – přesvědčují, že partner-
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