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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 bruselský rozpočet, zda zahraniční investice jsou pro ekonomiku blahodárné 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 evropská ekonomika?“ z 3. června 2004. Profesor Vysoké školy
ekonomické Robert Holman argumentuje, že evropská ekonomika ztratila dynamiku kvůli přehnané regulaci. Hlavní ekonom
Patria Online David Marek nabídl technickou analýzu vývoje
kurzu eura a hospodářského růstu eurozóny. Profesor Fakulty sociálních věd Luděk Urban polemizoval s tezí, že evropská ekonomika 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 ekonomiku 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 firmách. Hlavní ekonom Newton Holding Vladimír Tomšík vyvracel 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 ministra zahraničních věcí Vladimír Müller uvedl vládní pozici k novému finančnímu rámci EU. Člen rozpočtového výboru
7

Evropského parlamentu Hynek Fajmon vyložil finanční perspektivu 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 oblastí lidského života, se snažíme na seminářích CEPu i jinde systematicky 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

8

A
Texty ze semináře
„Proč skomírá evropská
ekonomika?“
(16. června 2004)

Hospodářský kolos,
který ztratil dynamiku
Robert Holman
profesor Vysoké školy ekonomické
Hospodářství Evropské unie sice stále ještě roste, ale roste pomalu. 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 vysokou nezaměstnanost v EU. Pátá část nastiňuje nešťastnou bruselskou zemědělskou politiku.

1. Zaostávání za USA
Graf 1 ukazuje, že v tempu růstu domácího produktu se projevuje 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 ekonomika naopak rychleji než americká. To však ještě západoevropské
země nebyly tak přeregulované jako dnes a soukromý sektor nebyl 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 nezaměstnanost 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 nezaměstnanosti v Evropské unii? Evropská unie nezaostává za
Spojenými státy v nedostatku kvalifikované pracovní síly, nezaostává ani v počtech vysokoškoláků ani ve výdajích na vědu a vý11

Graf 1: Růst HDP v EU a USA (%)

zkum. Příčiny dlouhodobě pomalého růstu a vysoké nezaměstnanosti musíme hledat jinde – ve vysokém daňovém zatížení soukromého sektoru, v nadměrné regulaci trhů, v extenzivním přerozdělování, 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 (včetně povinného sociálního pojištění) na hrubém domácím produktu pohybuje mezi 40 % a 50 %, v USA je to jen 30 %.
Třicetiprocentní daňovou zátěž mělo západní Německo naposledy 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 oslabuje motivace lidí k práci, k podnikání a k investování, a tím hospodářský 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 americkému, na kterém by byla silná konkurence. Velký společný trh vznikl, ale společně s ním sílily regulační tendence, které tržní kon12

kurenci potlačovaly. Přechod k vyšším formám evropské integrace 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 autodopravy vydáváním licencí, aby zabránila „přetlaku nabídky“, a požaduje 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 konkurenci. Pochopitelně, že tím neslouží spotřebiteli, ale svazu autodopravců 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 jiných požadavků na výrobky a služby tak intenzivně, že mu tyto
regulace nejen zvyšují ceny, ale vyřazují z trhu menší podnikatele, čímž ubíjejí konkurenci a také tvorbu nových pracovních
míst.
Podnikatelé, kteří chtějí vstoupit na trh, musejí plnit mnohdy
neodůvodněné kvalifikační požadavky, skládat zkoušky před komisemi ministerských úředníků nebo před svými konkurenty
z profesních svazů a komor, musejí prokazovat finanční způsobilost, mít léta praxe atd. Evropský úředník ve jménu ochrany
spotřebitele rozhoduje za spotřebitele. Některé regulace jsou
skutečně kuriózní, jako například regulace otevírací doby v obchodech 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 pochopitelné, že tato přemíra regulací brzdí podnikání a oslabuje
tržní konkurenci.
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3. Přemrštěné ochranářství
Evropská unie je tradičně ochranářská, brání se levným zahraničním dovozům. Na jedné straně sice evropská obchodní politika ustupuje světovým trendům liberalizace zahraničního obchodu, 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 neprůhlednější palety ochranářských praktik v podobě kvalitativních, 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 sociálního zabezpečení jako je ten evropský, nesmí na evropské trhy, protože konkurence levné práce je zapovězena pod záminkou „sociálního dumpingu“.
Podobně nedůvěryhodná je evropská politika ve vztahu k volnému pohybu služeb a práce. Ačkoli odstranění překážek pro volný 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 podlomí tržní konkurenci, aby se ji pak jaly „chránit“, pěstovat a opečovávat antimonopolními a antidumpingovými politikami, dotačními programy pro malé podnikatele apod. Nejvyšší evropský
dozorce nad tržní konkurencí Mario Monti v roce 2001 zablokoval fúzi firem Legrand a Schneider, když zjistil, že sloučený subjekt by měl 40 % podíl na trhu nízkonapěťových zařízení. Co na
tom, že by fúze umožnila výrobcům snížit náklady o stovky milionů eur ročně. Monti a jeho lidé vědí lépe, co je dobré pro evropského spotřebitele.
14

Pro stále extenzivnější, spletitější a neprůhlednější džungli regulací, dotací, daňových úlev a subvencí, které se vznešeně říká „hospodářská 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 příčinou 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 výjimkou a má zhruba stejně nízkou nezaměstnanost jako USA?
Po druhé světové válce až do konce 80. let to bylo právě naopak. USA a Velká Británie měly tradičně vyšší nezaměstnanost
než kontinentální západní Evropa. V 60. letech byla v Evropě nezaměstnanost v průměru 2 %, dnes je to 10 %. V USA byla v 60. letech nezaměstnanost kolem 5 %, stejně jako dnes. K zemím s obzvláště nízkou nezaměstnaností dříve patřilo západní Německo.
Co se změnilo?
Vysoká nezaměstnanost má dva hlavní důvody: přeregulovanost 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 sociální smír dosahovaný na základě tripartitních jednání vlády, odborů a zaměstnavatelských svazů. Zdálo se, že německý model sociálního partnerství je klíčem k nové institucionální podobě
pracovních trhů, která přinese nízkou nezaměstnanost.
Tyto naděje se nevyplnily ani v Německu, ani v jiných evropských zemích. Oproti Spojeným státům je dnes v Evropské unii
15

Graf 2: Míra nezaměstnanosti (%)

nízká migrace pracovníků, regulace prostřednictvím pracovního
práva je přebujelá a rozšířená praxe kolektivních mzdových vyjednávání, zejména tzv. kolektivních smluv vyššího stupně, vyvolává mzdové nepružnosti a znemožňuje zejména malým podnikatelům vytvářet nová pracovní místa.
Zatímco ještě koncem 70. let byla ve většině v západoevropských zemích nezaměstnanost pod 5 %, v devadesátých letech se
už pohybuje kolem 10 % a u mladých lidí kolem 25 %. V USA se nezaměstnanost v 90. letech pohybovala jen kolem 5 % a u mladých
lidí kolem 12 %, tedy na polovině evropské úrovně. Jedním z důvodů tak vysoké nezaměstnanosti mezi mladými Evropany jsou
vysoké zákonné minimální mzdy. Zákonná minimální mzda je například ve Francii téměř dvakrát vyšší než v USA. Protože produktivita mladých a nekvalifikovaných lidí je nízká, firmám se nevyplácí je za tyto mzdy zaměstnávat.
Jedním z hlavních důvodů velké evropské nezaměstnanosti
jsou vysoké náklady zaměstnavatelů na pracovní sílu. Více než třetinu 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 zaměstnanost v soukromém sektoru a veškerý přírůstek pracovních
16

míst se odehrál v sektoru veřejném. To kontrastuje s USA, kde většinu nových pracovních míst vytvořil soukromý sektor.
Dalším důvodem ztuhlých pracovních trhů a vysoké nezaměstnanosti je pracovní zákonodárství, které silně reguluje vztahy
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Zákonné ochrany před výpovědí a různá opatření proti diskriminaci zaměstnanců odrazují firmy od najímání nových lidí. Ve Španělsku, kde je prakticky nemožné 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 propouštět zaměstnance bez složitých konzultací s odbory. Článek 18.
italského zákoníku práce říká, že firmy musejí znovu přijmout
pracovníky, které propustily bez „spravedlivé příčiny“, což prakticky znamená, že nemohou nikoho propustit bez souhlasu odborů. 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 politiku Anna Diamantopoulou využila tuto kauzu k tomu, aby do pracovních zákonů začala prosazovat povinnost firem ustavovat dělnické 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 brání jednotné evropské politice zaměstnanosti. Co na tom, že je nezaměstnanost v Británii poloviční ve srovnání s kontinentální západní 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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5. Zemědělská politika
Samostatnou kapitolou evropské hospodářské politiky je zemědělská politika. Když v 60. letech země Evropského společenství
začaly provádět společnou zemědělskou politiku, bylo jejich cílem udržet vysoké ceny zemědělských plodin pro evropské zemědělce. 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 veškeré vyprodukované potraviny. A tak se nástrojem k udržení vysokých cen staly intervenční nákupy. Ty však začaly být pro státní
rozpočty velkou zátěží.
V polovině 80. let již státy Evropské unie skladovaly statisíce vykoupených tun masa, miliony tun másla a desítky milionů tun pšenice. Nezbylo tedy, než začít vyvážet zemědělské přebytky za pomoci vývozních subvencí. Dnes Evropané kupují drahé evropské
potraviny a zároveň svými daněmi subvencují vývozy svých zemědělských 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 subvence a len se začal pěstovat i ve Velké Británii, kde se to dříve nevyplácelo. Ačkoli všichni v Evropské unii mluví o nezbytnosti
reformovat zemědělskou politiku, nic se neděje a nikomu se do
toho nechce.

Kurz eura a hospodářský růst
eurozóny
David Marek
hlavní ekonom Patria Online
V souvislosti s vývojem směnného kurzu eura v posledních měsících se stále častěji objevují obavy z negativního dopadu na hospodářský výkon eurozóny. Někdo je bagatelizuje, jiný zdůrazňuje.
Přestože eurozóna není tak otevřenou ekonomikou jako ČR (vývoz 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 hospodářský růst není zanedbatelný. Do jaké míry ovlivňují výkyvy kurzu eura hospodářský růst eurozóny?
Obrázek 1: Euro v posledních třinácti letech

6. Závěr
Faktory, které zpomalují evropský hospodářský růst a udržují
vysokou nezaměstnanost, mají strukturální a institucionální charakter. Oživení a ozdravění evropské ekonomiky proto není záležitostí několika let ale spíše desetiletí. Jeho předpokladem jsou
však hluboké hospodářské reformy. Není vůbec jasné, zda k nim
evropští političtí vůdcové najdou dost odvahy.
Zdroj: ECB
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Pokusili jsme se vliv změny kurzu na ekonomický růst eurozóny 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 aproximoval vážený průměr temp růstu v zemích hlavních obchodních
partnerů eurozóny, kde vahami byly podíly na zahraničním obchodu eurozóny. V importní funkci figuruje mezi vysvětlujícími
proměnnými také vývoz, neboť vzhledem k poměrně chudé surovinové základně eurozóny předpokládáme nezanedbatelnou dovozní náročnost exportní výroby. Nejlepší výsledky poskytly následující odhady:

Odhady byly provedeny na časových řadách za období 1Q/1994
– 3Q/2003. Obě rovnice byly také testovány na heteroskedasticitu reziduí Whiteovým testem. Ta ovšem indikována nebyla. V případě importní funkce jsme se museli vypořádat s autokorelací reziduí (viz AR člen).
Zajímavý je rozdíl ve zpoždění, s nímž změna směnného kurzu
ovlivní vývoz (2. čtvrtletí) a dovoz (8. čtvrtletí). Vzhledem k zařazení exportu jako vysvětlující proměnné v importní funkci je vliv
směnného kurzu na saldo čistého exportu poněkud komplikovanější, nicméně pohled na příslušné koeficienty v obou funkcích
ukazuje, že reálná apreciace kurzu vede ke zhoršení čistého exportu.
Do jaké míry ovlivnily změny kurzu eura hospodářský růst eurozóny, 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 předpokladu nulové změny reálného efektivního kurzu.

Exportní funkce:

Y*
REER(-2)
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Durbin-Watson stat.
Prob(F-statistic)

koeficient

std. chyba

T-statistika

2,075
- 0,529

0,112
0,046

18,511
- 11,467

std. chyba

T-statistika

pravděpodobnost
0,000
0,000

Obrázek 2: Vliv kurzu eura na růst HDP

0,88
0,88
214,3
2,14
0,00

Importní funkce
koeficient
Y
REER(-8)
EXPORTS (1)
AR(1)

1,764
0,130
0,456
0,490

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Durbin-Watson stat.
Prob(F-statistic)

0,88
0,87
84,1
1,86
0,00
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0,313
0,062
0,104
0,179

5,638
2,010
4,401
2,742

pravděpodobnost
0,000
0,044
0,000
0,010

Zdroj: Eurostat; výpočty – autor
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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 akcelerovala 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
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 globálních 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 nástroji. V moderních dějinách stěží najdeme jiný příklad tak dlouhodobého „skomírání“.
Přes nevýrazný výkon Unie jako celku, který se týká hlavně
Německa, Francie a Itálie, nesmíme zapomínat na to, že na evropském ekonomickém nebi září několik zemí, které se svou výkonností a v žebříčku nejúspěšnějších zemí (navíc sestavovaným institucemi mimo EU) řadí na přední místo ve světě. Jde vedle
známého Irska především o tři skandinávské země, Dánsko, Švédsko 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 společnosti 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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tovaly evropské firmy více než japonské na celém území USA.
Máme právo mluvit o „skomírání“ evropské ekonomiky, když americké zahraniční investice jsou ukládány přednostně v Evropě?

1. O čem hovoří fakta
Považuji za vhodné, abychom hodnotili ekonomickou výkonnost 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 zůstává neměnná: odpovídá zhruba 70 % americké úrovně. To znamená, že Unie se nevyvíjela rychleji, ale ani pomaleji než USA, takže 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 skupiny údajů a jejich vývoj během uvedeného období v USA a v zemích EU: HDP na obyvatele, HDP na odpracovanou hodinu ( produktivita 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 odpracovaných hodin v zemích EU poklesl zároveň zhruba ve stejné proporci. Tím se dostáváme k vysvětlení, proč se mezera v HDP mezi
Evropou a USA nesnižuje. Říká doslova: „Kdyby relace počtu odpracovaných hodin mezi Evropou a USA zůstala stejná, měly by
země EU zhruba stejný HDP na obyvatele jako USA. Stabilita mezery v HDP na obyvatele mezi EU a USA je důsledkem poklesu
v počtu hodin odpracovaných v zemích EU“ (Blanchard O., The
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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 odpracovaných hodin ubylo, plyne z toho, že přírůstky produktivity nepřispěly k růstu produktu, ale byly využity k prodloužení volného
času. Evropané využívají více volného času, Američané více, přesněji 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 členské zemi EU (s výjimkou Řecka), přitom například nizozemský zaměstnanec pracoval ročně pouze 1340 hodin.
Tabulka 1: Hospodářská výkonnost EU a USA
HDP na obyvatele

USA
EU-15
Francie

1997
100
69
73

2000
100
70
71

HDP na odpracovanou
hodinu
1970
2000
100
100
65
91
73
105

Počet odpracovaných
hodin na osobu
1970
2000
100
100
101
77
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 počet odpracovaných hodin ve srovnání s USA poklesl, je výsledek
nasnadě: mezera v HDP na obyvatele mezi USA a zeměmi EU zůstává zhruba stabilní. A říká doslova: „Kdyby se počet hodin odpracovaných jednou osobou nezměnil, měla by dnes EU zhruba
stejný HDP na obyvatele jako USA. Stabilita mezery v HDP na obyvatele mezi EU a USA je výsledkem poklesu odpracovaných hodin“ (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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důvody: 1. vyšší míru zaměstnanosti, 2. vyšší počet odpracovaných hodin a 3. předstih v růstu produktivity práce.
Pouze v jednom bodě se analýza EK liší od rozboru O. Blancharda, 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 „doháněly“ 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 zahraniční konkurencí. Globalizace urychlená zavedením nových telekomunikačních a informačních technologií posunula podniky do
nového prostředí.
Mnohem intenzivněji působí konkurence, především zahraniční a také ekonomický růst se opírá o faktory, které sice nejsou zcela nové, ale jejich váha a působení se v mnohém odlišují. Ekonomická výkonnost, konkurenceschopnost podniků, jejich přežití
a udržení místa na trzích závisí na výrobě, ale zejména na zavádění a užívání nových technologií (ICT), internetu, závisí na nepřetržité inovační aktivitě, na počtu výzkumných pracovníků a objemu 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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ve výrobě nových technologií, jako v jejich zavádění. Evropská komise 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 počtu svých výzkumných pracovníků (v Evropě připadá na tisíc pracovníků 5,4 vědeckého pracovníka, kdežto v USA 8,7 a v Japonsku
dokonce 9,7). Výzkum je nejen nedostatečně dotován na podnikové 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 technologie.
Podrobnější rozbor ukazuje, že evropské zaostávání za USA
bylo způsobeno odlišným vývojem ve čtyřech sektorech: v jednom vyrábějícím ICT (elektronický průmysl) a ve třech sektorech
užívajících ICT: v maloobchodě, velkoobchodě a v obchodě s cennými papíry. Předstih USA se většinou připisuje využívání internetu a jeho služeb, což umožnilo zásadně reorganizovat výrobní
i obchodní operace a zvýšit produktivitu práce. Země EU si naproti tomu udržují slušnou konkurenční pozici hlavně v tradičních odvětvích. O tom nás přesvědčuje struktura obchodní bilance 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 zaostávání? Odpověď zní: ano. EU reagovala na situaci velmi komplexní 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 odpovědně zmapovala zaostávání Evropy v situaci poznamené globalizací 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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hospodářské, sociální a ekologické obnovy (renewal) Evropské
unie.
Radikální transformace obsahuje celkem devět prioritních směrů činnosti členských zemí i jejich institucí. Na tomto místě nehodlám všechny tyto směry podrobně rozebírat. Nemohu ale nepřipomenout, 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 hlavním 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 dosavadní 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 nečlenské 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 importovat beze zbytku americký ekonomický a sociální systém.
Chci uvést ještě dvě skutečnosti, které vypovídají o tom, jak vážně je nová strategie vnímána v zemích EU. Na rozdíl od zlehčujících poznámek některých českých představitelů berou tuto strategii 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 Evropského parlamentu považují lisabonskou strategii za zcela adekvátní odpověď Evropské unie na slabá místa v její ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti. Největší frakce Evropského
parlamentu, Evropská lidová strana (EPP-ED), v přehledu své činnosti z jara 2004 považovala za nutné uvést, že každoročně vyzývá
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Radu a Komisi, aby urychlily lisabonskou strategii, přičemž doslova o sobě uvádí, že představuje to seskupení v EP, které má „nejsilnější vůli, aby bylo lisabonských cílů dosaženo včas“.
Dosavadní pokrok nové strategie je ovšem dosti nevyrovnaný.
Evropská komise ve své zprávě ze začátku tohoto roku konstatovala, že přes nepopiratelný pokrok v řadě oblastí je úroveň zavádění 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 budou do roku 2010 splněny.
Trh služeb na vnitřním trhu je zatím roztříštěn, vytváření evropského výzkumného prostoru postupuje pomalu, integrace finančních trhů není zatím dokončena, uznávání odborné kvalifikace 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 každým rokem hodnotící zprávu vzaly novou strategii za svou. V žádném 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 hodnocena na mnoha místech, nejen institucemi EU. Jednou z institucí, která si to vzala za úkol, je World Economic Forum, jež sídlí
ve Švýcarsku a nemá žádný vztah k Evropské unii a k jejím orgánům. 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 informační společnosti, v inovacích a výzkumu, v liberalizaci ekonomiky, ve fungování síťových odvětví, ve fungování trhu finančních
služeb, ve vytváření prostředí příznivém pro podnikání atd.
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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 novou strategii za svou, se zároveň řadí mezi ekonomicky výkonné
a konkurenceschopné země.
Autoři zprávy provedli ještě jedno zajímavé srovnání: podle lisabonských 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 relevantnosti 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 ekonomickou výkonnost. Uvádí, že třem oblastem by měla být věnována
hlavní pozornost: 1. zlepšit prostředí pro inovace a výzkum a vývoj, 2. rozvíjet silnou informační společnost a 3. vytvářet podmínky pro podnikovou sféru, jež by více motivovaly ekonomickou aktivitu soukromého sektoru.
Porovnání s prioritami Evropské komise ze začátku tohoto
roku a s prioritami Evropské rady z března 2004 nás přivádí k pozoruhodnému zjištění: ukazuje totiž, že se při hodnocení dalšího
postupu lisabonské strategie naprosto názorově shodují evropské
instituce a nezávislé instituce typu WEF. Evropská komise k těmto prioritám dodala ještě to, že vzhledem ke stárnutí evropské populace by starší zaměstnanci neměli příliš brzo odcházet do důchodu a že by členské země neměly odkládat modernizaci svého
zdravotního systému, aby byl finančně životaschopný.

krátkou dobu a nikoli bez politického napětí“. A dodává, že „toto
napětí dominuje a bude dále dominovat v médiích, avšak je symptomem změny, a nikoli výrazem nehybnosti“. Považuji závěr
O. Blancharda za podnětný příspěvek do diskuse o tom, jak skomírá evropská ekonomika.

5. Závěr
O. Blanchard, na rozdíl od mnoha euroskeptiků, říká, že v současné době probíhá v Evropě „hluboký a rozsáhlý reformní proces“. 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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Nezapomínejme
na demografický faktor
Eva Zamrazilová
Komerční banka
Cílem příspěvku je ukázat, že na zaostávání evropské ekonomiky za americkou se vedle tradičních výhrad jako přílišný sociální
komfort podílí i nepříznivý demografický faktor. První část srovnává ekonomickou výkonnost EU a USA. Druhá část zdůrazňuje
demografický faktor – stárnutí populace. Třetí část rozebírá evropský sociální komfort. Čtvrtá část shrnuje příčiny pomalého růstu 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 diferencovaný. 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 trojice vytváří 70 % HDP Eurozóny a 54 % HDP EU-15, a je tedy za celkové 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 populace, a srovnáváme-li tedy dynamiku HDP na obyvatele. Růst eurozóny je sice stále pomalejší než růst v USA, nicméně růstový di33

Obrázek 1: Podíl jednotlivých zemí na HDP EU-15

Tabulka 1: Vývoj HDP
EU 15
EU 12
Německo
Francie
Itálie
Španělsko
Nizozemí
Belgie
Rakousko
Řecko
Finsko
Irsko
Portugalsko
Lucembursko
Velká Británie
Švédsko
Dánsko
USA

Zdroj: Eurostat

1994 1995 1996
2,7
2,4
1,6
2,4
2,2
1,4
2,3
1,7
0,8
2,1
1,7
1,1
2,2
2,9
1,1
2,4
2,8
2,4
2,9
3,0
3,0
3,2
2,4
1,2
2,6
1,6
2,0
2,0
2,1
2,4
3,9
3,4
3,9
5,8
9,9
8,1
1,0
4,3
3,5
3,8
1,4
3,3
4,4
2,8
2,7
4,2
4,1
1,3
5,5
2,8
2,5
4,0
2,5
3,7

1997
2,5
2,3
1,4
1,9
2,0
4,0
3,8
3,5
1,6
3,6
6,3
11,1
4,0
8,3
3,3
2,4
3,0
4,5

1998
2,9
2,9
2,0
3,4
1,8
4,3
4,3
2,0
3,9
3,4
5,0
8,6
4,6
6,9
3,1
3,6
2,5
4,2

1999
2,9
2,8
2,0
3,2
1,7
4,2
4,0
3,2
2,7
3,4
3,4
11,3
3,8
7,8
2,8
4,6
2,6
4,4

2000
3,5
3,5
2,9
3,8
3,0
4,2
3,5
3,8
3,4
4,4
5,1
10,1
3,4
9,0
3,8
4,3
2,8
3,7

2001 2002 2003
1,6
1,0
0,7
1,6
0,9
0,4
0,8
0,2 - 0,1
2,1
1,2
0,5
1,8
0,4
0,3
2,8
2,0
2,4
1,2
0,2 - 0,7
0,6
0,7
1,1
0,8
1,4
0,7
4,0
3,9
4,3
1,1
2,3
1,9
6,2
6,9
1,4
1,7
0,4 - 1,3
1,3
1,7
2,1
2,1
1,6
2,3
0,9
2,1
1,6
1,6
1,0
0,4
0,5
2,2
3,1

1999
2,8
4,4
1,6

2000
3,5
3,7
0,2

2001 2002 2003
1,6 0,9
0,4
0,5 2,2
3,1
- 1,1 1,3
2,7

2000
3,1
2,6
- 0,5

2001 2002 2003
1,1 0,4
0,3
- 0,8 1,3
2
- 1,9 0,7
1,7

Zdroj: Eurostat

Tabulka 2: Růst HDP v eurozóně a USA

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

EU 12
USA
Diference

1994 1995 1996
2,4
2,2
1,4
4
2,5
3,7
1,6
0,3
2,3

1997
2,7
4,5
1,8

1998
2,9
4,2
1,3

2. Demografický faktor
Faktorem, který hospodářský růst v Evropě začíná stále více
ovlivňovat, je demografický vývoj. Snižování porodnosti v kombinaci 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 navzájem souvisí. Stárnoucí populace méně vyprodukuje, ale více
spotřebuje. Stárnoucí populace má také vyšší sklon ke konzerva34

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

1994 1995 1996
2,1
1,9 1,1
3
1,5 2,4
0,9
- 0,4 1,3

1997
2,1
3,2
1,1

1998
2,7
3,1
0,4

1999
2,5
2,9
0,4

Zdroj: Eurostat, IMF
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tivnosti, vyšší odpor k reformám a samozřejmě preferuje své zájmy na úkor budoucích generací. Vyšší podíl vyšších věkových
skupin pak také zvyšuje politickou váhu těchto postojů, takže prosazení reforem je politicky obtížnější. Z obrázku 2 je také patrné,
že rostoucí význam populace v poproduktivním věku je – v posledních třech letech – doprovázen obnoveným růstem podílu veřejných výdajů na HDP eurozóny.

Obrázek 3: Eurozóna: vývoj veřejných výdajů a HDP

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

)

Zdroj: Eurostat

3. Sociální komfort

Zdroj: Eurostat

Obrázek 3 naznačuje souvislost vývoje veřejných výdajů a hospodářského růstu. V období, kdy se (především díky snahám většiny zemí eurozóny o splnění podmínek Paktu stability a růstu)
podařilo podíl veřejných výdajů na HDP snižovat, byl růst eurozóny vcelku solidní. Poté, co fiskální disciplína po roce 2000 opětovně oslabila, oslabil i růst HDP.
Opětovné oslabení fiskální disciplíny je do značné míry důsledkem 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 důsledkem toho, že populace se rozhoduje pro pohodlnější variantu
menšího počtu dětí. K nepříznivému populačnímu vývoji přistupuje i nepříliš příznivý vývoj na trhu práce.
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Problémy trhu práce v Západní Evropě jsou dostatečně známy.
Na straně poptávky je nepružný pracovní trh ovlivněn silnou úlohou odborů, které zajišťují mzdovou politiku relativně vysokých
mezd i obtížné propouštění zaměstnanců. Na straně nabídky je
rozsáhlá masa lidí, uvyklých relativnímu sociálnímu komfortu, neschopná dostatečné adaptace na rychle se měnící profesní a kvalifikační požadavky moderní ekonomiky. Adaptační úsilí je podvazováno 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 hodin 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 nadměrné a nemělo vliv na podvázání hospodářského růstu.
Nejkratší pracovní dobu má Nizozemí a Německo, což byly sou37

časně země, v nichž růst HDP v roce 2003 přešel do záporných
čísel.

Obrázek 5: Změna veřejných výdajů a růst HDP

Obrázek 4: Růst HDP a roční délka pracovní doby

Zdroj: Eurostat

Zdroj: OECD

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 relativní výše veřejných výdajů.
V roce 1997 činil podíl veřejných výdajů na HDP v eurozóně téměř 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 nabývalo v jednotlivých zemích různé intenzity. Na obrázku č. 5 je viditelné, že země, kterým se v průběhu předešlého desetiletí podařilo 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 slabého hospodářského růstu ve většině západoevropských zemí
hledat v kombinaci nepříznivého demografického vývoje se so38

ciálně politickým faktorem obtížného politického prosazení redukce nadměrného sociálního komfortu. Situaci lze pojmenovat
i tak, že v západní Evropě existuje příliš vysoká míra prosazení politických 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 vysokou mírou zdanění, objevuje se na trhu práce, kde odbory zajišťují relativně vysokou úroveň mezd a poměrně vysokou ochranu pracovníků proti propouštění (která brzdí zaměstnavatele
najímat novou pracovní sílu). I zavedení eura a jednotná monetární politika je koneckonců primárně politickou záležitostí.
Je zjevné, že nalezení lepší vyváženosti mezi politickými a ekonomickými cíli je vysoce obtížné, a to především proto, že politici uvažují v kratším horizontu než ekonomové. Faktem je, že nalezení politické odvahy pro uskutečnění potřebných reforem
v oblasti veřejných výdajů a trhu práce je pro evropskou ekonomiku z dlouhodobého hlediska mimořádně důležité.
Na rozdíl od většiny prognóz ekonomických, které jsou zatíženy velkou mírou nejistoty a obtížně předvídatelných faktorů, de39

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 intenzitou 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
EU 15
USA

2000
2,0
3,0

2010
1,7
2,8

2020
1,5
2,7

2030
1,0
2,4

Zdroj: Deutsche Bank

Demografický vývoj se promítne do růstu veřejných výdajů
a snížení potenciálního růstu ekonomiky. Růst potenciálního produktu 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 příštích desetiletích klesal podíl Západní Evropy na světovém produktu 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 penzijním systému. Obdobně budou menším problémům čelit i další
Skandinávské země – Dánsko, Finsko a Švédsko. Největší problémy s nároky stárnoucí populace na veřejné finance lze očekávat
v Řecku, Španělsku, Německu, Francii a Rakousku.

5. Závěr

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 většinou mohou nastat v horizontu delším než je perspektiva jednotlivých 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 perspektivu do budoucna.
Na druhé straně je třeba zmínit příklad varovný – SRN. Zde zároveň nejsilněji působí faktor převahy politických cílů nad cíli
hospodářskými. K faktorům platným pro země západní Evropy
obecně přistoupilo navíc sjednocení Německa. Politické sjednocení země mělo za následek hospodářské dopady, které začínají
být šířeji zveřejňovány teprve nyní, po téměř 15 letech. Přesun finančních prostředků z bývalých západních zemí na obnovu východní části je vyčíslován na 1,25 bilionu EUR. I ta část prostředků, 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 přicházejících z vyspělých tržních ekonomiky přicházela s cílem budoucího
zisku. Přesun prostředků v rámci německé ekonomiky přitom nejenže podvázal růst v bývalé západní části, ale nepřinesl ani hospodářský rozkvět bývalým východním zemím. Je vysoce pravděpodobné, že původní NDR, která byla před 15 lety v čele
hospodářského žebříčku zemí tehdejší RVHP, by v současném stavu byla přistoupení k EU schopna jen obtížně.
Samotné rozšíření EU 15 na EU 25 je primárně politickou záležitostí, která by měla udělat definitivní tečku za poválečným rozdělením Evropy. Teprve budoucnost ukáže, jak se rozšíření EU
projeví na hospodářské výkonnosti nové EU 25.

Lze doufat, že se politické reprezentaci podaří nalézt potřebnou 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 zdů40
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Texty ze semináře
„Zahraniční investice –
zázračný lék?“
(4. října 2004)

Zahraniční investice –
cesta k prosperující ekonomice
Martin Jahn
místopředseda vlády pro ekonomiku
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 přepočtu na jednoho obyvatele mezi tranzitivními ekonomikami na
prvním místě (viz graf 1). V následujícím textu se pokusím odpovědět 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)

Zdroj: WIIW
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1. Přínosy přílivu zahraničních investic
Zahraniční investice přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. V České republice dosahují podniky pod zahraniční 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 podnicích pod zahraniční kontrolou o 355 tisíc lidí. Na druhou stranu
v domácích podnicích zaměstnanost naopak o 694 tisíce lidí poklesla.
Firmy pod zahraniční kontrolou jsou výrazně exportně orientované a přispívají tak k vyššímu růstu hrubého domácího produktu České republiky. Od roku 1997 byl zaznamenán růst exportu 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 činil „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 (%)
Tržby z průmyslové činnosti
Tržby z přímého vývozu
Tuzemské tržby
Zaměstnanost

2000
39
26,1

2001
42
63,4
30,1
27,5

2002
46,4
66,2
29,8
31,2

2003
48,5
70
29,9
33,6

Pramen: ČSÚ

K dalším přínosům PZI pro ekonomiku patří tlak na zlepšení
domácího podnikatelského prostředí, zahraniční investice též
urychlují proces zapojení domácích podniků do globálních řetězců. Ačkoli pro některé domácí podniky představují PZK tvrdou
konkurenci, znamenají pro ně v tomto smyslu i přínos.
Zahraniční investice rovněž zvyšují produktivitu práce v domácí ekonomice (Tabulka 2). V roce 2003 dosahovaly podniky pod
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zahraniční kontrolou 185,5 procenta produktivity domácích firem. Ještě výraznější byl rozdíl v sektoru zpracovatelského průmyslu, kde byla produktivita zahraničních společností na úrovni
202,4 procenta.
Zahraniční podniky přinášejí do české ekonomiky své knowhow, lepší firemní kulturu a přispívají ke kultivaci řízení společností. Svými požadavky pomáhají budovat ekonomiku založenou
na znalostech a dovednostech lidí. Taková ekonomika je předpokladem úspěšného státu jedenadvacátého století.
Tabulka 2: Úroveň produktivity podniků pod zahraniční kontrolou
(PZK) ve srovnání s domácími podniky

PZK celkem
PZK ve zpracovatelském průmyslu

2000
180,8
191,9

2001
190,8
204,5

2002
191,6
204,9

2003
185,5
202,4

Pramen: ČSÚ

V neposlední řadě je třeba dvakrát podtrhnout, že přímé zahraniční 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 inflace. Za nerelevantní považuji i diskusi typu: nejsou mzdy zahraničních firem pro Čechy již příliš vysoké? Argumentuji na ni otázkou: 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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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)

První z bariér, nasycenost, předurčuje nový světový trend v přílivu 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 státní 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 lákání nových investorů. Další z možností je pak kvalitní systém investičních pobídek – nezbytný a efektivní to nástroj ke zvýšení
přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic.
Přes všechny přínosy, které jsem vyjmenoval, by bylo nerealistické 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 zákonů.

3. Rizika přílivu zahraničních investic
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 republika je již nasycena určitými typy investičních projektů. Mezi
další bariéry patří rostoucí konkurence mezi zeměmi regionu
střední Evropy, neadekvátní kritika a nadměrná očekávání týkající se investic.
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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 technologickou konvergencí představovat zdroj vzniku tzv. duální ekonomiky. 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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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, nemyslím si, že by dopad na finanční trhy, potažmo celou ekonomiku, mohl být výrazněji a dlouhodoběji negativní. Odliv dividend 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 vyspělosti 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 vybaveny stroji a nákladnými technologiemi, které není třeba dovážet, 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 ukazatele 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 export o 23 procent, dovoz o 20,1 procent. Schodek obchodní bilance 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 produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) meziročně o 10,3 procent, hodinová produktivita se zvýšila o 6,1 procenta. Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí letošního roku pak
vzrostl meziročně reálně o 4,1 procent, což je nejvíce od konce
roku 2000.
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Graf 4: Vývoj salda obchodní bilance (v miliardách korun
běžných cen)

Zdroj: ČSÚ

4. Závěr
Přímé zahraniční investice jsou jedním z nejdůležitějších faktorů rozvoje české ekonomiky. Spoléhat na ně jako na všelék je nerealistické. Rostoucí vliv zahraničních investorů vytváří tlak na
zlepšování investičního prostředí, ze kterého mohou těžit i domácí podniky. Dále zvyšuje konkurenci, což uvítají spotřebitelé.
Česká republika překonala první fázi přílivu přímých zahraničních investic orientovanou na levnou pracovní sílu a stále větší zastoupení mají projekty technologických center a strategických
služeb.
Je to výborný základ pro vyšší růst hrubého domácího produktu, 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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Zahraniční investice a český trh práce
Kamil Janáček
hlavní ekonom Komerční banky

Příliv přímých zahraničních investic do dohánějících ekonomik, mezi něž patří nebo by měla patřit i Česká republika, je zahraničními analytiky často považován za jedno z kritérií jejich
úspěšného rozvoje. Jednak proto, že dokládá „důvěru zahraničních investorů“ v danou ekonomiku – ale zejména proto, že se od
přímých zahraničních investic očekávají jednoznačně pozitivní
přínosy pro ekonomický růst. Zejména jsou zdůrazňovány pozitivní vlivy na zaměstnanost a produktivitu práce. Jsou tyto pozitivní 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 zahraničních investic podívat z hlediska jejich vlivu na trh práce, konkrétněji jejich vlivu na vývoj zaměstnanosti (resp. nezaměstnanosti), 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 ekonomické 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 oprávněné investiční pobídky, jichž jsou zahraniční investoři příjemci
(příspěvky na tvorbu pracovních míst, daňové úlevy, příprava stavenišť apod.). Jaká je však skutečnost?
Na makroekonomické úrovni nelze prokázat žádný pozitivní
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vztah mezi intenzitou přílivu zahraničních investic a vývojem zaměstnanosti, 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 poklesem – celkové zaměstnanosti. Vývoj nezaměstnanosti v České
republice byl a je určován zejména strukturálními faktory, a samozřejmě též průběhem hospodářského cyklu. Zahraniční investice na ni nemají žádný pozitivní vliv.
Obrázek 1: Příliv přímých zahraničních investic a vývoj nezaměstnanosti 1995–2004

Tabulka 1: Vývoj míry nezaměstnanosti ve vybraných okresech
1997–2004

12/1997
03/1998
06/1998
09/1998
12/1998
03/1999
06/1999
09/1999
12/1999
03/2000
06/2000
09/2000
12/2000
03/2001
06/2001
09/2001
12/2001
03/2002
06/2002
09/2002
12/2002
03/2003
06/2003
09/2003
12/2003
03/2004
06/2004

Karviná

Louny

Přerov

Svitavy

10,4
10,8
11,6
13,0
13,8
15,5
16,4
17,6
18,2
18,8
18,5
18,6
18,0
17,7
17,5
17,8
18,0
18,5
18,5
19,3
19,6
20,4
20,2
20,4
20,4
21,3
21,0

11,3
11,0
12,0
13,4
15,5
15,7
15,1
15,6
17,5
17,6
15,9
16,1
17,1
16,4
15,3
16,0
17,2
17,3
16,6
17,5
18,6
18,3
17,3
17,5
18,9
17,7
15,7

9,0
9,6
10,3
12,0
12,5
13,3
13,3
14,1
14,5
14,8
14,0
14,2
14,2
13,8
12,4
12,2
12,5
12,4
11,9
12,4
12,8
13,1
12,6
12,9
13,8
14,5
13,2

7,2
7,0
6,8
8,2
8,9
9,8
9,4
10,3
11,6
11,5
10,2
10,3
10,8
10,7
10,0
10,3
11,3
10,9
10,5
11,2
12,4
12,3
11,5
12,2
13,4
13,4
12,3

Plzeň-město
4,9
5,3
5,7
6,9
6,7
7,6
8,3
8,7
8,3
8,3
7,8
7,8
7,3
7,2
7,0
7,2
7,2
7,4
7,2
7,6
7,4
7,5
7,4
7,8
7,6
7,6
7,5

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

Pramen: ČNB, MPSV

Pramen: MPSV

Protagonisté aktivní podpory zahraničních investorů argumentují, že jejich investice příznivě působí na tvorbu nových pracovních 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.

Tabulka 1 zachycuje čtvrtletní vývoj nezaměstnanosti ve třech
typech okresů. První skupinu reprezentují okresy Karviná
a Louny, typické nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti od počátku transformace. Jde o okresy, kam doposud připlynulo minimum přímých zahraničních investic, a které se obtížně vyrovnávají s důsledky průmyslové či zemědělské monokulturní výroby,
typické pro tyto dva regiony po celé 20. století.
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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 přímých 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 nezaměstnanosti ani na regionální úrovni. Nezaměstnanost v 6 okresech uvedených v tabulce 1 se vyvíjela v zásadě v souladu s vývojem celkové míry nezaměstnanosti v ČR (viz obrázek 1),
a nereflektovala (či velmi málo odrážela) objem zahraničních investic, které připluly do příslušného regionu.
Co způsobuje, že konvenčnímu tvrzení o pozitivním vlivu zahraničních investic na zaměstnanost neodpovídají empirická data?
Přímé zahraniční investice jsou dvojího druhu. Za prvé jde
o akviziční investice (získání českých podniků v privatizaci či přímým nákupem). Tento typ přímých zahraničních investic má jednoznačně 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
1998
52,8

1999
49,4

2000
45,5

2001
40,9

2002
40,6

2003
39,0

Pramen: ČNB

Pro ilustraci uveďme vývoj pracovníků v bankovnictví, kde v letech 1999–2001 došlo k privatizaci (či reprivatizaci) čtyř největších českých bank (viz tabulka 2). Pro připomenutí: v roce 1999
byla privatizována ČSOB, v březnu 2000 Česká spořitelna, v čer56

vnu 2000 byla bleskově renacionalizována IPB a stejně bleskově
reprivatizována, a konečně v roce 2001 byla privatizována
Komerční banka. Po privatizaci vždy následovaly rozsáhlé racionalizační a organizační změny v příslušných bankách, doprovázené výrazným snižováním počtu zaměstnanců.1
Druhou skupinou zahraničních investic jsou investice „na zelené 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) nejednoznačný. Výstavba nové kapacity je totiž často doprovázena zánikem slabších českých konkurentů nebo „vysáváním“kvalifikovaných pracovníků ze stávajících podniků, takže na průběh
zaměstnanosti v daném oboru či odvětví nebo regionu to má neutrální, a někde i negativní vliv.
Např. příchod velkých nadnárodních maloobchodních řetězců
plošně vytěsnil mnoho malých prodejců, takže tyto typické investice „na zelené louce“ měly maximálně neutrální efekt na zaměstnanost 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 větších městech) ve specifických profesích, které jsou žádány, je zřejmé, 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 „zabíjejí“ 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 vi1) Tento vliv privatizace byl výraznější, než předchozí snižování stavů pracovníků, které bylo založené na zlepšování počítačového vybavení a probíhalo již
v předprivatizačním období.
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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 kapitálem.
Tabulka 3: Vliv přímých zahraničních investic na produktivitu
práce (2003)
A. soukromé
národní
Průmysl
Stavebnictví
Obchod

441,8*
1519,1*
2150*

B. soukromé
pod zahraniční
kontrolou
752,3*
2881,3*
2970*

B/A
(v %)
170,3
189,7
138,1

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

Existuje více faktorů, které vedou k rychlejšímu růstu produktivity v podnicích vlastněných zahraničním kapitálem.
Zahraniční kapitál přináší technologické, manažerské a marketingové know-how. Dochází k aplikaci modelu a organizace podnikání 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 realizovat získané poznatky a zkušenosti do chodu podniků v Čechách. Zahraniční investice mají i nepřímý pozitivní vliv na vývoj
produktivity v daném oboru, neboť zčásti dochází k „přelivu“ zahraničního know-how i do podniků vlastněných českým kapitálem.

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 životní úrovně české pracovní sily.
Konstatování o převážně pozitivním vlivu zahraničních investic na mzdy však má i svou druhou stránku. Vyšší hladina mezd
v podnicích vlastněných zahraničním kapitálem má efekt na
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Tabulka 4: Vliv přímých zahraničních investic na mzdy (2003)
A. soukromé
národní
Průmysl
Stavebnictví

15 052*
16 462*

B. soukromé
pod zahraniční
kontrolou
18 378*
23 373*

B/A
(v %)
122,0
142,0

Pramen: MPO, * průměrná měsíční mzda v Kč.

„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 (produktivita) a tabulky 4 (mzdy) dokládá, že rozdíly mezi podniky vlastněnými českým a zahraničním kapitálem jsou podstatně větší, pokud jde o produktivitu práce, než je tomu u mezd.
Tyto empirické údaje potvrzují platnost faktu, že jedním z výrazných motorů přílivu přímých zahraničních investic je hledání
regionů s výhodným poměrem kvalita pracovní síly – mzdy, čili
s nízkými jednotlivými mzdovými náklady. Česká republika je takovýmto regionem; zahraniční investoři zde naleznou kvalifikovanou pracovní sílu za pro ně příznivé mzdy nejen ve zpracovatelském průmyslu, ale i v high-tech službách.

4. Česká zkušenost ve světle teorie
Jak tyto české zkušenosti s vlivem přímých zahraničních investic na trh práce zapadají do obecnějšího rámce ekonomické teorie? Ekonomická teorie, zabývající se přímými zahraničními investicemi, 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 zahraničí 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.

59

cena za jednotku této kapacity je výrazně nižší, než při jejím pořízení v zemi domácího sídla firmy.
2. Teorie lokalizace: podnětem pro investování v zahraničí je
výhodná geografická poloha (snížení dopravních nákladů) a možnost průniku na nové trhy.
3. Překonávání obchodních bariér (celních a necelních): vývoz, resp. získávání příslušných licencí jsou velmi nákladné a činí
zboží (resp. služby) nekonkurenceschopnými. Náklady se tedy
snižují internalizací (přenesením výroby dovnitř území chráněného bariérami).
4. Využití lokálních výhod: motivem pro přímé zahraniční investice jsou zejména zdroje surovin či kvalifikovaná pracovní síla
za nižší mzdy, čili příznivé jednotkové mzdové náklady – popřípadě 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 zhodnocení kapitálu v zemi příjemce investice, než v zemi původu investice. Ve světle výše uvedených teorií, empirické evidence a vyjádření 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 zejména po recesi let 1997–1998. Ve své originální studii, analyzující 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 úvěrového 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 za3) Viz Klaus, V.: Dynamika postkomunistické transformace a její alternativní výklady. Praha, 1. 4. 2004. www.klaus.cz (ve zkrácené podobě též Klaus, V.: Spor
o devadesátá léta. Ekonom, 40/2004).
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hraniční investice akvizičního typu prudce vzrostly v letech 1999
až 2002, kde tvořily většinu přímých zahraničních investic a přispěly k výraznému růstu jejich přílivu (viz obrázek 1).
Poté se příliv přímých zahraničních investic opět ustálil na nižší úrovni, která odráží trvající výhody, spojené s nižšími jednotkovými mzdovými náklady. Tento rys českého trhu práce byl, je a ještě 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 výhodné akvizice či využití kvalifikované pracovní síly kombinované 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 necitlivé. Proto lze vyslovit silnou hypotézu, že bez nich by příliv přímých zahraničních investic v uplynulém desetiletí vypadal obdobně, 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 – stejně tak jako každý z nás si bez protestu nechá zaplatit oběd.
Zvýhodňování zahraničních investorů se často skrývá i za investičními 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 efektivnější, aby prostředky z rozpočtu místo na pobídky a úlevy, které jdou
převážně zahraničním investorům, byly využity např. ke zlepšování infrastruktury, vybavení institucí nezbytných pro hladké podnikání (soudy, katastry, rejstříky). Tím by se zlepšilo ekonomické
prostředí pro všechny podnikatelské subjekty, domácí či zahraniční, 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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Mýty o přímých zahraničních
investicích
Vladimír Tomšík
hlavní ekonom Newton Holding, a. s.
Cílem příspěvku je vyvrátit některé populární mýty o přímých zahraničních investicích. První část přináší úvod. Druhá
část zkoumá mezipodnikové úvěry ve skladbě přímých zahraničních investic. Třetí část připomíná růst zahraniční zadluženosti spojený s PZI. Čtvrtá část analyzuje vnější rovnováhu země.
Pátá část upozorňuje na riziko měnových otřesů. Šestá část přináší 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 restrukturalizaci firem, tak i za záruku makroekonomické stability a prosperity 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 letech ukazuje jako mýtus.
PZI totiž zdaleka není možné považovat za zcela bezpečný a nedluhový 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 zranitelnosti z pohledu udržení vnější rovnováhy. K tomu dochází hned z několika důvodů.
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Obrázek 1: Stav přílivu a odlivu PZI v poměru k HDP ke konci roku
2003 (v %)

cení dopadu PZI na vnější rovnováhu tak je nutné brát v úvahu, že
významnou část PZI již nelze považovat za nedluhový zdroj financování deficitu běžného účtu platební bilance.
Schéma 1: Skladba přímé zahraniční investice

Obrázek 2: Stav mezipodnikových půjček v PZI v České republice

Pramen: World Investment Report 2004. UNCTAD, 2004.

2. Mezipodnikové úvěry
Prvním důvodem je skutečnost, že do PZI je zahrnován jak zahraniční vklad do základního jmění podniku a následný reinvestovaný zisk, tak i mezipodnikové úvěry (schéma 1). Dluhové financování 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 tento 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 hodno64

Pramen: Přímé zahraniční investice. ČNB, 2004.
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3. Růst zahraniční zadluženosti
Mýtus o jednoznačně pozitivní úloze PZI jakožto zdroje stability ekonomiky je dále nabourán skutečností, že podniky pod zahraniční 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 růstu zadluženosti ČR.
Ukazuje to pohled do statistiky bankovního sektoru ČR z konce
roku 2003, podle něhož podniky pod zahraniční kontrolou vykazovaly nefinanční úvěry od českých bank ve výši jen 114 mld. Kč,
ale ze zahraničí tyto podniky přijaly úvěry (včetně mezipodnikových 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 implementace „západního“ manažerského řízení či přístup k distribučním 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 ukazatelů 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 přílivu PZI – v ČR tento podíl dosáhl zhruba 30 % v roce 2002 a dokonce až 85 % v roce 2003 (obrázek 4) – tak dochází k podstatnému navýšení deficitu běžného účtu platební bilance, aniž by na
devizovém trhu existoval skutečný tlak na jeho financování ze zahraničí (obrázek 5). Nicméně je vhodné dodat, že situace se změní, 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 zmíněnou položkou mezipodnikových úvěrů v rámci přímých investic. I když jsme uvedli, že tyto úvěry představují dluhové financo66

Obrázek 3: Vývoj stavu PZI a zahraniční zadluženosti
České republiky

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 měnové krize.
Zahraniční půjčky od mateřských společností se totiž v řadě
ohledů odlišují od tradičních bankovních úvěrů. Například podle údajů ČNB dvě třetiny mezipodnikových úvěrů PZI mají splatnost delší než jeden rok a zhruba jedna třetina má splatnost do67

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 %)

konce nad čtyři roky. Přičemž některé z těchto půjček jsou navíc bezúročné. Mezipodnikové úvěry tak bývají natolik specifickou položkou zahraniční zadluženosti, že by v případě krátkodobého ohrožení stability měny nemusely být brány v úvahu
jako závazek.
V tomto směru je zásadní rozdíl v likviditě a potažmo v mobilnosti různých forem zahraničních investic. Přímé zahraniční investice 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 přílivem spekulativních „horkých“ peněz.
Samotný záměr dlouhodobě podnikat však neznamená, že PZI
rovněž nemohou ze země poměrně rychle odplynout, pokud dojde k výrazné změně fundamentů ekonomiky. Pokud například zahraniční investor vlastní majetek, může ho použít jako zástavu
k bankovnímu úvěru a získané finanční prostředky převést do zahraničí. Zahraniční investor tak může opustit zemi nejenom prodejem či fyzickým přemístěním investice, ale i „finančním“ uzavřením 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 optimalizují své finanční hospodaření v souladu se zájmy a potřebami rozvoje celé firmy, což nemusí být vždy zcela v souladu se zájmy podniku se zahraniční účastí. Mezipodnikové úvěry samozřejmě
nejsou pouze jednosměrné, protože rovněž podnik se zahraniční
účastí může úvěrovat ostatní podniky ve skupině. Mateřská centrála sice může poskytovat zvýhodněné úvěry, ale v období nejistoty či nestability se rovněž může rozhodnout finanční prostředky z pobočky odsát s výhledem záchrany větší či menší části
investovaných prostředků.

5. Riziko měnových otřesů

Pramen: FDI Statistics Database. UNCTAD, 2004.
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Poslední, avšak možná nejvýznamnější důvod podtrhující zrádnost hodnocení přílivu PZI jako stabilního, nedluhového a bezproblémového zdroje financování národních investičních potřeb
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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 – obrázek 6) souběžně rozhodlo o přesunu svého dosavadního působení 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 ekonomice velikosti České republiky vyvolat znatelné měnové turbulence. Aktivity velkých přímých investorů se tak mohou stát spouštěcím mechanismem nežádoucího pohybu měnového kurzu.
Obrázek 6: Rozložení objemu PZI podle počtu společností

ceny, což je automatický nástroj pro odvrácení (či alespoň snížení) jejich odlivu.
Lokalizační rozhodování PZI navíc závisí na poměrně nepružných charakteristikách hostitelské ekonomiky jako např. na daňovém 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 investic se ve všech nových členských zemích EU výrazně zvyšuje význam dluhového financování PZI. To se odráží v růstu zahraniční
zadluženosti a může přispět ke zhoršování celkové vnější rovnováhy země. K tomu ovšem nedochází pouze vlivem růstu mezipodnikových úvěrů v rámci přímých investic, ale i vlivem jejich
následného dalšího financování ze zahraničí.
Vzhledem k tomu, že v následujících měsících lze očekávat nárůst úrokového diferenciálu mezi Českou republikou a eurozónou, 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.

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

Výše uvedené skutečnosti naznačují, že PZI paradoxně mohou
být větším nositelem nebezpečí vnější nestability než např. portfoliové investice, které nemohou ze země okamžitě odplynout
bez jejich standardního prodeje na trhu. Přičemž v případě „stádového“ prodeje portfoliových investic dochází k propadu jejich
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Vládní pozice k rozpočtovému rámci
Vladimír Müller
náměstek ministra zahraničí pro unijní záležitosti

Finanční perspektiva EU neboli neformálně řečeno její velký,
víceletý rozpočet, pro nás jako stát, jako veřejné činitele, i pro experty představuje zcela nový fenomén. Nový hlavně v tom, že poprvé vůbec můžeme do jeho obsahu zasahovat aktivně. Skrze finanční 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 patří k příležitostem diskutovat o Finanční perspektivě EU v odborném prostředí, dovolte mi, abych o ní na úvod promluvil ze tří
obecnějších úhlů pohledu – historického, koncepčního v návaznosti 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 zejména na udržení zemědělských výdajů a jejich reformu. A co jí
předcházelo?
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V letech 1975–1988 se rozpočet Evropských společenství sestavoval 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 odstupem času lze důvody rozpočtových krytí spatřovat nejen ve výkyvech jednotlivých rozpočtů, ale ve stále více narůstajících sporech mezi klíčovými institucemi EU a nakonec v nedostatku
zdrojů pro pokrytí potřeb Společenství.
Za spory mezi jednotlivými institucemi je možno považovat zejména vztah mezi Radou a Evropským parlamentem (EP), ale
i právní mezery v zakládajících Smlouvách. Od roku 1975 EP postupně posiloval svou pozici v rozpočtovém procesu a jeho prostřednictvím se pak do rozpočtu vnášely nové výdajové položky.
Realizaci dohod Rady s EP na jednoletých rozpočtech neusnadňovala ani samotná zakládající Smlouva, neboť nepředjímala řešení 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 institucionální rivalitou a nezbytnost přizpůsobit právní rámec rozpočtových jednání legitimním požadavkům na průhlednější kontrolu 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 nepochybně se ještě stane – zvláštní situace Velké Británie. Když do ES
v roce 1973 vstupovala, nedisponovala velkým zemědělským sektorem. 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 francouzském Fontainebleu proslulou kabelkou vyžádala „své peníze
zpět“, nepřišel zkrátka ani Helmut Khol. Pro Německo jako největšího 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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Zřejmě nejdůležitějším faktorem spouštějícím rozpočtovou krizi byl nedostatek finančních zdrojů pro realizaci aktivit ES.
Pokročila liberalizace světového obchodu, a tak ubývalo i finančních 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 nárůst 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 zemědělskou politiku.
Kupící se problémy vyvolaly potřebu dospět k předvídatelnějšímu a spolehlivějšímu řešení. Tak se zrodil první Delorsův balíček. Jelikož s ním byly zaznamenány pozitivní zkušenosti, přistoupilo se k pokračování – na léta 1993 až 1999 byl vypracován
větší, druhý Delorsův balíček. Finanční perspektiva v něm obsažená stanovila zejména nový rámec pro reformovanou zemědělskou 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 pozdější přijetí jednotné evropské měny – eura.
Politické priority a finanční obrysy a limity zatím poslední platné Finanční perspektivy začala EK prezentovat již v červenci 1997
v dokumentu nazvaném Agenda 2000. Její snaze vévodil jak záměr dále pokračovat v reformách výdajově náročných společných
politik (zemědělské, regionální), tak vyrovnat se s politickým příslibem 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 rozhodujících kroků, které Finanční perspektivě dodaly funkčnost, na77

bývá na důležitosti a s přibývajícím časem i na politické aktuálnosti a naléhavosti, když se podíváme na časový výhled předpokládaný pro zdolávání překážek na cestě za příští sedmiletou
Finanční perspektivou na léta 2007–2013.

států EU – Španělska, Řecka a Portugalska, ale také Itálie, které se
budou vzpírat přistoupit v příštím roce na řešení, jež by je nějakým negativním způsobem postihlo. Nejspíše budou vyčkávat
s odůvodněním, že je potřeba projednávat příjmovou a výdajovou
stránku společně.

2. Časový horizont jednání o finanční perspektivě

Až nastane časová tíseň, již vymezuje závěr roku 2006, tradiční
kohezní státy se budou snažit pro sebe vytěžit lepší variantu řešení. A právě do konce roku 2006 jsou limitovány jak finanční prostředky 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.

O principech, politické dohodě a konkrétní podobě Finanční
perspektivy na léta 2007 až 2013 se bude rozhodovat během nadcházejících 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 celkovou 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 perspektivě, napoví už vrcholné setkání šéfů států a vlád letos v prosinci. 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 meziinsititucionální dohoda. Legislativní návrhy by pak měly být přijaty v takovém 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 optimistické variantě vývoje. V potaz se však musí brát některé další ožehavé okolnosti a aspekty. Bude třeba vést diskusi o britském rabatu. Jeho přetrvání v nezměněné podobě by znamenalo, že
Británie by na sebe nepřevzala přiměřený podíl finančních výdajů 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 zapomenout 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 jednání o finanční perspektivě budou nechat urychlovat nebo zpomalovat, jsou taktické politické předpoklady starších kohezních
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3. Návrh Evropské komise k finanční perspektivě
2007–2013
EK ve svém únorovém návrhu pro Finanční perspektivu vycházela 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 vnitřní 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% celkových výdajů.
3. rozvíjet území svobody, bezpečnosti a práva: tuto prioritu pokrývá kapitola 3. Bude zahrnovat např. výdaje na ochranu vnějších hranic EU;
4. posílit vnější politiky EU: pro tento stěžejní cíl vyčlenila EK
prostředky v kapitole 4. Bude se z nich hradit např. podpora rozšíření, 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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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 vydání na společnou zemědělskou politiku byla zakonzervována dohodou mezi Francií a Německem z října 2002 v souvislosti s rozšířením 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 administrativu.
V úhrnu reprezentují předjímané maximální výdaje neboli jak
se ve finanční terminologii EU říká – závazky na platby – v návrhu 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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Když se bude hledat kompromis, určitě se bude tlačit na úhrnný výdajový limit v kapitole 1b, což je kohezní politika. To nastane 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 vystupujeme – a nejenom my, je požadavek na změnu podpory regionální politiky, která má plynout do regionů členských zemí s postupně 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 následek 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“ regionů 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 důležitý 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 připomínat, že měnová politika potřebuje vyvažující protipól v politice fiskální, aby se ekonomika mohla vyrovnávat s problémy, ať
již cyklickými či strukturálními, aby mohla směřovat k vyšší produktivitě, aby byla s to zvládat problémy vyplývající ze stárnutí populace, 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 kompetence členských států a z toho je nezbytné vycházet a respektovat
to v jakýchkoli úvahách o reformě Paktu stability a růstu. Pakt stability a růstu je výsledkem mezivládní spolupráce členských států
EU a jakékoli změny jeho pravidel se stanou barometrem úhrnné
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politické vůle, na níž se členské státy dokáží shodnout. Žádný právní 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 předpoklady 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 potrestat hříšníky za nedodržování pravidel Paktu.
Uvedu jeden příklad, proč aktualizaci a modernizaci Paktu potřebujeme. Když se před týdnem dohodl Pařížský klub na odpuštění 80 % iráckého dluhu, zjistilo se, že tento záměr členských států 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 dlužníkovi odpustí, stane se, že utrpí jeho makroekonomická bilance
– schodek rozpočtu, výše státního dluhu apod. A na takovouhle situaci se při formulování Paktu stability a růstu nepamatovalo.
EU má ambice přispívat k řešení konfliktů. S tím nejednou souvisejí vydání na mírové vojenské operace. Ani s touto alternativou
Pakt stability a růstu původně nepočítal. Zvláště nové členské státy potřebují mít prostor ve své fiskální politice, aby mohly spolufinancovat projekty důležité k modernizaci, aby mohly provádět
strukturální reformy např. penzijní apod. To je rovněž jeden z důvodů, proč se zamýšlet nad reformou Paktu stability a růstu.

6. Závěr
Podpis, ani ratifikace nové evropské Ústavní smlouvy na pravidlech a schvalování víceleté Finanční perspektivy nic podstatného 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 politicky nestrašili a abychom se na jednání o Finanční perspektivě
spojili, doslova společně zmobilizovali. ČR to potřebuje.
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Finanční perspektiva EU
z pohledu ČR
Hynek Fajmon
člen rozpočtového výboru Evropského parlamentu
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 institucionálních změn a potažmo z důvodu nedostatku prostředků na financování 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 dosavadních finančních perspektiv byla garantována a prakticky realizována 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 květnu 1999.
Finanční perspektiva ani IIA prozatím nemají oporu v primárním právu EU. Evropská ústava však v tomto ohledu přináší změnu a nástroj „víceletého finančního výhledu“ explicitně zmiňuje.
Jinak řečeno, po případném přijetí evropské ústavy bude finanční perspektiva právně závazná, což oproti současnému stavu
představuje relativně zásadní kvalitativní změnu. IIA si má přitom
zachovat svou dosavadní nezávaznou povahu a má pouze napomáhat hladkému průběhu rozpočtových řízení v jednotlivých letech.
Následující text se věnuje právě připravované finanční perspektivě na léta 2007–2013 a jejím konsekvencím ve vztahu k České 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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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 okolo 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)
Dávky z daně z přidané hodnoty (DPH)
Tzv. dodatkový zdroj
Různé
Zdroj: Rozpočet ES pro rozpočtový rok 2004

Tabulka 2: Výdaje EU v roce 2004
Zemědělství
Strukturální operace
Vnitřní politiky
Vnější vztahy
Správa
Rezervy
Předvstupní pomoc
Vyrovnávací platby

45,8
30,9
7,5
5
6,1
0,5
2,9
1,4

%
%
%
%
%
%
%
%

Zdroj: Rozpočet ES pro rozpočtový rok 2004
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11,4
14,4
73,4
0,8

%
%
%
%

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 perspektivy. Předpokládané české výdaje do rozpočtu EU a příjmy z něj sumarizuje následující tabulka.
Tabulka 3: Výdaje a příjmy ČR v letech 2004–2006 (mil. €)
Rok
2004
2005
2006

Výdaje
935
963
988

Příjmy
1202
1255
1294

Zdroj: www.evropska-unie.cz

K uvedeným údajům je potřeba dodat, že výdaje i příjmy ČR
v jednotlivých letech jsou pouze předpokládány, nikoli garantovány. Velká část prostředků má být věnována na strukturální operace 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 deset 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, počítá 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 Rakousko). Předsedové vlád těchto států v otevřeném dopise z prosince 2003 požadují stanovení rozpočtového stropu ve výši maximálně 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 předpokládá nová finanční perspektiva (od roku 2007 meziroční nárůst HND v průměru o 2,4 %), narostl by při zachování stropů stanovených pro jednotlivé roky (v rámci maximálního prahu 1,24 %
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HND EU) celkový objem rozpočtu EU-25 v roce 2013 vůči současnosti (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 zdroje 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 standardně přispívají více, než z něj nakonec získají. Oba návrhy jsou však
v současné době zatím ve fázi úvah a nebyly navrženy jejich konkrétní 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 států tvoří v současnosti téměř 74 % příjmové složky rozpočtu EU
a snižování jeho podílu spojuje Komise pouze s možností zavedení 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 kompenzačního mechanismu, jeho stanovování by však bylo spíše výsledkem politického jednání, nežli skutečného zvažování potřeb české 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 umenšen. Tyto návrhy však prozatím existují pouze ve formě hypotetických úvah.
Na straně výdajů má Komise pro změnu zcela jasno. Mezi její
priority patří 1. udržitelný růst a rozvoj, 2. konzervace a řízení přírodních zdrojů, 3. občanství, svoboda, bezpečnost a právo a 4. EU
jako globální aktér. Stejně jsou nazvány i nové nadpisy jednotli86

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 přírodních 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, bezpečnost a právo) tvoří dohromady současný nadpis 3 (vnitřní politiky); v nadpisu 3 má navzdory nízkému nastavení počáteční
alokace zdrojů do roku 2013 dojít k více než zdvojnásobení určených prostředků
• navrhovaný nadpis 4 (EU jako globální aktér) odpovídá současnému 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 výdaje na správu jsou způsobeny tím, že výdaje Komise, které jsou
v této oblasti tradičně největší, jsou nově „rozpuštěny“ v meritorních 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 perspektivě přiklání česká vláda). Průměrné sumy, které mají být
v EU při jednotlivých stropech v letech 2007–2013 přerozdělovány, shrnuje následující tabulka.

87

Tabulka 4: Předpokládané celkové výdaje EU v letech 2007–2013
(mil. €)
Nadpis 1: Udržitelný růst a rozvoj
Podnadpis 1a: Podpora volné soutěže za účelem růstu a zaměstnanosti
Podnadpis 1b: Podpora koheze za účelem růstu a zaměstnanosti
Nadpis 2: Konzervace a řízení přírodních zdrojů
(včetně zemědělství, rybolovu a životního prostředí)
Výdaje na podporu trhu a přímé platby v zemědělství
Nadpis 3: Občanství, svoboda, bezpečnost a právo
Nadpis 4: EU jako globální aktér
Nadpis 5: Správa
Celkem

478
133
345
417
301
19
96
15
1 025

Zdroj: Commission of the European Communities 2004

Tabulka 5: Přepokládané výdaje EU v letech 2007–2013 (%)
Zemědělství
Strukturální operace
Ostatní politiky
Správa

40,7
33,7
24,1
1,5

Zdroj: Commission of the European Communities 2004

Tabulka 6: Příjmy a výdaje EU v letech 2007–2013 při jednotlivých
stropech (mil. €/rok)
1% HND EU
1,1 % HND EU
1,15 % HND EU
1,24 % HND EU

116
128
133
144

446
091
913
394

Zdroj: vlastní výpočty

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.
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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. €)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr

Odvod ČR
867
887
912
933
954
971
995
931

Příjem ČR
1192
1221
1254
1283
1312
1335
1369
1281

Saldo
325
334
342
350
358
364
374
350

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 8: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši
1,1% HND EU (mil. €)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr

Odvod ČR
953
977
1003
1027
1050
1068
1095
1025

Příjem ČR
1311
1343
1380
1412
1443
1469
1506
1409

Saldo
358
366
377
385
393
401
411
384

Zdroj: vlastní výpočty
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Tabulka 9: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši
1,15% HND EU (mil. €)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr

Odvod ČR
997
1021
1049
1073
1097
1117
1145
1071

Příjem ČR
1371
1404
1442
1476
1509
1536
1574
1473

Saldo
374
383
393
403
412
419
429
402

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka 10: Odvody a příjmy ČR při stropu rozpočtu EU ve výši
1,24% HND EU (mil. €)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr

Odvod ČR
1075
1101
1131
1157
1183
1204
1234
1155

Příjem ČR
1478
1514
1555
1591
1627
1656
1697
1588

Saldo
403
413
424
434
444
452
463
433

Zdroj: vlastní výpočty

Z uvedených tabulek plyne, že pro ČR by bylo zdánlivě nejvýhodnější 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 posílení Komise, která rozpočet EU provádí, potom je potřeba vzít
v úvahu i to, že příjmy ČR nejsou (a nemohou být) stejně jako v letech 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 po90

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 relativní bohatství ČR vzroste, čímž se sníží možnost čerpat finanční 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 proto možno shrnout následovně. ČR musí usilovat o: 1. maximalizaci
výtěžku ze svého finančního vztahu s EU; 2. odstranění diskriminačních podmínek při čerpání tzv. přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky, které jsou zafixovány až do roku 2013;
3. udržení systému vyrovnaného rozpočtu EU a 4. vyčerpání maxima prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního fondu.
Pro to, aby byly uvedené zájmy a cíle ČR naplněny, se zdá optimální podporovat pro období let 2007–2013 strop příjmů a výdajů 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, kterou už nyní navrhuje tzv. gang šesti.
V současné době je tedy pro ČR jako tzv. čistého příjemce (navíc s diskriminačním nastavením přímých zemědělských plateb)
návrh skupiny šesti států nevýhodný a tudíž nepřijatelný. V dlouhodobé perspektivě by však bylo neudržitelné též podporovat nastavení rozpočtového stropu v současné výši (1,24 % HND EU)
a tím pádem velký relativní nárůst objemu výdajové (ale i příjmové!) stránky s ohledem na pravděpodobný posun ČR do pozice
čistého plátce v souvislosti s dalším rozšiřováním EU.
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Finanční rámec EU –
hra s nulovým součtem
Petr Mach
Centrum pro ekonomiku a politiku
EU plánuje příjmy a výdaje standardně v pětiletkách1 nazývaných finanční perspektiva (finanční rámec). Perspektiva předurčuje, 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 dojednána do roku 2006. Nyní probíhají jednání pro finanční rámec
2007–2013. Debatu o chystané finanční perspektivě lze považovat vedle debaty o návrhu Evropské ústavy za klíčový moment pro
budoucnost Evropské unie, za test schopnosti členských zemí hájit národní zájmy.

1. Současný stav
Skutečnost, že takřka polovina rozpočtu jde na zemědělské dotace, zvýhodňuje Francii a další státy se silným zemědělským sektorem. Skutečnost, že 40 procent je rozdíleno skrze strukturální
fondy, kde kritéria favorizují chudší regiony, zvýhodňuje Španělsko, 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 roz1) 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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Graf 1: Rozdíl plateb do EU a příjmů z EU na hlavu (2003)

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 zaplatíme, bude to na úkor jiného.

2. Finanční rámec na léta 2007–2013

šířením doplňkový finanční rámec, který determinuje jejich finanční pozici v letech 2004–2006. Touto dohodou byl doplněn
původní finanční rámec EU na léta 2000–2006. Podle dojednaných pravidel si Česká republika může přijít v těchto letech maximálně na 26 euro na osobu čistého příjmu, tedy podstatně
méně než mají bohatší Španělsko, Řecko, Portugalsko, Irsko. V realitě – 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 Českou 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 bohatých zemích se snižuje a ambice evropské exekutivy utrácet na
globální projekty se zvyšuje.
Státy, které nejvíce doplácejí na EU, chtějí, aby se zmenšilo procento HDP odváděné každým členským státem do EU; země, které 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
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V návrhu Finanční perspektivy na léta 2007–2013 provedla
Evropská komise několik terminologických a zavádějících změn.
Největší kapitolu rozpočtu EU, která představuje dotace do zemědělství, Komise přejmenovala na „Ochrana a správa přírodních
zdrojů“. Druhou kapitolu, která obsahuje zejména regionální dotace, Komise přejmenovala na „Udržitelný růst“. Jde o klasické orwellovské 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 navrhuje 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 analogicky 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 finanční 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-

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 navrhuje na max. 20 %. EU by tak po členských zemích chtěla navíc čtyřikrát tolik, 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 % přerozdělených prostředků. Z údajů o administraci tohoto programu v ČR vyplývají administrativní náklady přesahující 100 % přerozdělených prostředků.
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čemž skrze harmonizační normy kontroluje další výraznou část
HDP.6
Finanční perspektiva EU na léta 2007–2013 mění rozdělení peněz 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) škodí přesouvání peněz z kohezních fondů vázaných na velikost HDP
země do jiných fondů, kde tato vazba neexistuje.

Tabulka 1: Kapitola 1a: Konkurenceschopnost
V mld. euro
(ceny r. 2004)
V % celkových výdajů

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,105

14,39

16,68

18,965

21,25

23,54

25,825

9,06 % 10,37 % 11,65 % 12,93 %

14,15 % 15,25 % 16,30 %

Graf 2: Vývoj výdajů na kapitolu 1a: Konkurenceschopnost

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 podnikatelé a nedostávají je ostatní.
Tyto dotace nejsou přerozdělovány podle kritéria chudoby regionu, ale podle jiných kritérií. Tyto prostředky mají narůst více
než dvojnásobně z méně než 8 % rozpočtu na více než 16 % rozpočtu. Ačkoliv v odůvodnění kladení důrazu na tuto podkapitolu
se to hemží pojmy jako Lisabonská strategie a konkurenceschopnost, jde jednoznačně o snahu současných zemí EU zvrátit současná pravidla přerozdělování ve svůj prospěch – navýšit prostředky, 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 ekonomickým růstem.7

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
V mld. euro
(ceny r. 2004)
V % celkových výdajů

6) Např. Potravinářská komora ČR odhadla náklady na přizpůsobení potravinářských provozů evropským směrnicím a nařízením na 20 mld. korun. Obce
musí platit desítky miliard za nové čističky vod, kompenzace za omezení vlastnických práv v evropských chráněných oblastech Natura mají stát Českou republiku téměř miliardu ročně, atp.
7) Str. 36 Návrhu Finanční perspektivy

96

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47,57

48,405

49,12

49,27

49,41

50,175

50,96

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, které nebudou plnit kritéria procenta průměru HDP, které ale jsou
„postiženy“ „statistickým efektem“ (str. 16). Jde o požadavek současných čistých příjemců, kteří nehodlají o finance přijít jen kvů97

Graf 3: Vývoj výdajů v kapitole 1b Soudržnost

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

li tomu, že do EU vstoupily chudší země a „statisticky“ snížily průměr HDP.
Komise navrhuje rozdělit explicitně kohezní fondy mezi staré
a nové země tak, že by staré země měly v období 2007–2013 čerpat 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 dotace 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 vyjádření) minimálně do roku 2013.
Tabulka 3: Kapitola 2 – Ochrana přírodních zdrojů
V mld. euro
(ceny r. 2004)
V % celkových výdajů

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

57,18

57,9

58,115

57,98

57,85

57,825

57,805

42,81 % 41,74 % 40,60 % 39,53 %

38,52 % 37,47 % 36,48 %

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.
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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 azylovou politiku a ochranu hranic. Komise předpokládá vytvoření
„evropských pohraničních sil“. Předpokládá se i zřízení a financování Evropské policejní školy. Navrhují se kvóty, aby v národních 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 policejních složek státu je nutné odmítnout.
Do této kapitoly je zahrnuto i „založení sítě muzeí, oper a dalších kulturních institucí“, „vyškolení 35 000 evropských audiovizuálních profesionálů“ a „zvýšení podílu evropských filmů na
celkové produkci na 20 %“. I tato kulturní politika EU je v rozporu s proklamovaným principem „subsidiarity“. EU by neměla používat 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, do8) Str. 20 Návrhu Finanční perspektivy
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Tabulka 4: Kapitola 3 - Občanství, svoboda, bezpečnost,
spravedlnost
V mld. euro
(ceny r. 2004)
V % celkových výdajů

Graf 6: Plánované výdaje na kapitolu 4 - EU jako globální partner

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,63

2,015

2,33

2,645

2,97

3,295

3,62

1,22 %

1,45 %

1,63 %

1,80 %

1,98 % 2,14 %

2,28 %

Graf 5: Vývoj výdajů na kapitolu 3 „Občanství, svoboda, bezpečnost, spravedlnost“

3. Závěr

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
V mld. euro
(ceny r. 2004)
V % celkových výdajů

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11,4

12,175

12,945

13,72

14,495

15,115

15,74

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 zájmům (= pro nás neefektivně), 2) každý eurocent vydaný na vnější politiku EU je na úkor vnitřních dotací. Platí, že čím více peněz
jde na vnější politiku, tím méně peněz zbude pro ČR na dotacích.
100

Většina evropských dotací je spojena s obrovskou administrativní náročností, jsou to peníze, které v konečném důsledku narušují rovné ekonomické prostředí a jsou tudíž ekonomicky škodlivé. 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 dotace ani zemědělské dotace tomuto principu nevyhovují.
Nezanedbatelný je i politický aspekt. Není rozumné usilovat o maximalizaci dotací jen pro to, abychom jako ČR byli v plusu.
Evropské dotace vytvářejí zájmovou skupinu závislou na evropském 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 peníze 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 odevzdaných ze státního rozpočtu do Bruselu z Bruselu vrací zpět do státního rozpočtu, aniž by se o ně muselo žádat a předkládat komplikované 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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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 rozpočtových 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 náklady by tak byl pokryt z výnosu z cel, která ve prospěch EU platíme v cenách zboží dováženého ze zemí mimo EU. Kdyby ČR o takový model usilovala, mohl by se stát vzorem i pro ostatní státy
a EU by tak nakonec mohla zcela dospět k odbourání neefektivního systému dotací.

D

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.

Texty ze semináře
„Partnerství veřejného
a soukromého sektoru“
(19. dubna 2004)

102

PPP – předávání kompetencí,
nebo přenášení rizik?
Filip Drapák
ředitel PPP Centrum
Zatímco úkolem veřejného sektoru je ochrana veřejného zájmu, maximalizace užitku společnosti a ochrana slabších, úkolem
soukromého sektoru je ochrana vlastního zájmu, maximalizace
vlastního užitku a likvidace slabších. Pokud vláda definuje veřejnou službu a zajišťuje ji, existuje možnost přenést odpovědnost
při tvorbě a zajištění veřejného statku na soukromé firmě. Tak vyniká partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Úkolem regulátora v systému PPP je ocenit protihodnotu, posoudit přiměřenost zisku, provádět kontrolu a zaúčtování, posoudit, zda si to může veřejný sektor akci dovolit a provádět dlouhodobé fiskální plánování. Podle klasického přístupu dodavatel
veřejných služeb platí za práci pro veřejný sektor dodavateli infrastruktury, 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 měsíců, 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 klasifikovat jako neveřejné aktivum a tím pádem položku mimo vládní
bilanci.
Počítání PPP mezi neveřejná aktiva má ale dvě podmínky: 1. privátní partner musí nést stavební riziko, 2. privátní partner musí
nést riziko dostupnosti či riziko poptávky. Jestliže privátní partner neponese tato dvě rizika současně, pak bude považována investice kapitálu za veřejný dluh a započítána do deficitu veřejných rozpočtů.
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Mezi základní charakteristiky PPP podle Eurostatu patří: specifikace výstupů (služeb), jenž má zajistit určité aktivum, potřeba
investice na počátku transakce, dodávka dohodnutých služeb,
která vyžaduje použití tohoto aktiva, a které mají dané kvalitativní a objemové charakteristiky. Aby bylo možné jednoznačně toto
rozhodnutí aplikovat i v ČR, bude třeba, aby se ministerstvo financí 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 způsobem zajišťování veřejných statků. Důvod, proč dělat PPP, je
včasnost dodávek. Podle zkušeností ve Velké Británii přes 80 % zadání 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.
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Projekty PPP jsou nevýhodné
Josef Jílek
Vysoká škola ekonomická v Praze

Podle zastánců projektů PPP (public private partnership) jsou
tyto projekty výhodné jak pro veřejný sektor (tj. stát a místní samosprávy), tak i pro podnikatele. Údajně dochází k úspoře veřejných 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 pochybnostem.
Na finančním trhu nikdy neplatí, a ani nikdy platit nemůže, že
jakýkoli kontrakt je finančně výhodný pro oba partnery. V nejlepším 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 poskytnutý veřejnému sektoru. Podnikatelé sami financují určitý projekt, přičemž jsou dopředu domluveny budoucí splátky veřejného
sektoru podnikatelům. Situace je po ekonomické stránce ekvivalentní emisi dluhopisů veřejným sektorem s tím, že do dluhopisů
investují podnikatelé a titíž podnikatelé obdrží prostředky z emise dluhopisů zpět na daný projekt. Situace v případě PPP je poněkud 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 desetiletých až dvacetiletých investic nyní činí úroková míra na swapové křivce 4,0–5,5 %. Skutečně nynější výnosnost dlouhodobých
státních dluhopisů České republiky se nyní pohybuje v tomto rozmezí. Pokud by tedy veřejný sektor přijal ekonomicky ekvivalentní variantu – emitoval dlouhodobé dluhopisy a získané prostředky použil na daný projekt – potom by daná investice byla spojena
107

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 finančně 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 dluhopisů 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 učinit 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 soutěží na rozdíl od velice transparentní a konkurenční emise dluhopisů.
Chybí průhledná pravidla sestavování finančních výkazů státních a místních orgánů. Stávající zveřejňování hospodaření státních a místních orgánů není rozvinuté, je nepřehledné a při použití 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 uzavřou 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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Rafinované metody právníků a zkorumpovaných úředníků mohou 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 racionalitu v lásce a rádi žijí v iluzích. Avšak v případě financí veřejného sektoru nelze tyto iluze připustit.

109

PPP – lék či infekce veřejných
rozpočtů?
Miroslav Ševčík
ředitel Liberálního institutu
Projekt PPP nepředstavuje lék, nýbrž infekci veřejných rozpočtů. První část příspěvku rozebírá problémy veřejných rozpočtů
v posledních letech. Druhá část zkoumá projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru. Třetí část srovnává výhodnost projektu 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 dostávají v posledních desetiletích do pasti deficitů veřejných rozpočtů a růstu vnitřního zadlužení. Zvláště markantní je tento problém u členských zemí EU.
Jedním z důvodů nepříliš dobré situace hospodářství je neudržitelné financování zastaralé koncepce sociálního státu blahobytu. Ten je mimo jiné v souvislosti s demografickým vývojem, zvláště pak v posledních desetiletích zdrojem napětí mezigeneračního
financování penzijních systémů a prohlubujících se problémů financování 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, které 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 rozpočtů s sebou přináší snahu hledat nové alternativní způsoby financování výdajů spojených s „veřejnými statky“. Jde se tedy cestou hledání dodatečných finančních zdrojů. Bohužel se jen čas od
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Tabulka 1: Podíl dluhů veřejných rozpočtů na HDP v %
Země
Belgie
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Dánsko
Švédsko
Velká Británie
Česká Republika
Estonsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maarsko
Malta
Polsko
Slovensko
Slovinsko

2000
109,1
60,2
106,2
61,2
57,2
38,4
111,2
5,5
55,9
67,0
53,3
44,6
50,1
52,8
42,1
18,2
5,0
61,7
24,3
13,9
55,4
57,1
36,6
49,9
26,7

2001
108,1
59,4
106,9
57,5
56,8
36,1
110,6
5,5
52,9
67,1
55,6
43,9
47,8
54,4
38,9
25,2
4,7
64,4
23,4
16,2
53,5
61,8
36,7
48,7
26,9

2002
105,8
60,8
104,7
54,6
58,6
32,3
108,0
5,7
52,6
66,6
58,1
42,6
47,2
52,6
38,5
28,9
5,7
67,1
22,8
15,5
57,1
61,7
41,2
43,3
27,8

2003
100,5
64,2
102,4
50,8
63,0
32,0
106,2
4,9
54,8
65,0
59,4
45,3
45,0
51,8
39,8
37,6
5,8
72,2
21,9
15,6
59,0
72,0
45,4
42,8
27,1

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

Tabulka 2: Podíl deficitu či přebytu veřejných rozpočtů
na HDP v %
Země
Belgie
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Dánsko
Švédsko
Velká Británie
Česká Republika
Estonsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maarsko
Malta
Polsko
Slovensko
Slovinsko

2000
0,2
1,3
- 2,0
- 0,9
- 1,4
4,4
- 0,6
6,3
2,2
- 1,5
- 2,8
7,1
2,6
5,1
3,8
- 4,5
- 0,3
- 2,4
- 2,6
- 2,7
- 3,0
- 6,5
- 1,8
- 12,3
- 3,0

2001
0,5
- 2,8
- 1,4
- 0,4
- 1,5
1,1
- 2,6
6,3
0,0
0,2
- 4,4
5,2
3,1
2,8
0,7
- 6,4
0,3
- 2,4
- 2,1
- 1,6
- 4,4
- 6,4
- 3,5
- 6,0
- 2,7

2002
0,1
- 3,5
- 1,4
0,0
- 3,2
- 0,2
- 2,3
2,7
- 1,9
- 0,2
- 2,7
4,3
1,7
0,0
- 1,6
- 6,4
1,8
- 4,6
- 1,4
- 2,7
- 9,3
- 5,7
- 3,6
- 5,7
- 1,9

2003
0,2
- 3,9
- 1,7
0,3
- 4,1
0,2
- 2,4
- 0,1
- 3,0
- 1,1
- 2,8
2,3
1,5
0,7
- 3,2
- 12,9
2,6
- 6,3
- 1,7
- 1,8
- 5,9
- 9,7
- 4,1
- 3,6
- 1,8

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

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 prostřednictvím veřejných rozpočtů.

2. Public private partnership
Neduhy veřejného sektoru a jeho financování by měl, podle některých ekonomů, ale hlavně podle mnohých politických šíbrů
propletených s vlivovými skupinami „vyléčit“ relativně nový způ112

Tabulka 3: Podíl veřejných rozpočtů na HDP (%)
1896
1982
1999
2003

Evropa
8,8
43,2
47,1
49–50,5*

USA
2,8
31,8
32,8
33–34,5*

*předběžný odhad Liberálního institutu
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sob jeho financování prostřednictvím projektů: Partnerství veřejného 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 nepomáhají-li dlouhodobě roztáčet dluhovou spirálu, která může skončit až rozvratem hospodářství.
Na první pohled se může zdát, že se jedná o velmi výhodný způsob financování veřejných statků. Vlády, ať už centrální či municipální, v případě nedostatku financí zpracují projekty za pomoci soukromého sektoru (nejlépe s vládnoucími politiky spřízněná
firma) na poskytování především některých vybraných „veřejných statků“ a tyto „soukromé“ (rozuměj – politiky ovládané) subjekty je profinancují.
Vyvstává však otázka, zda a do jaké míry je to výhodné pro
všechny zúčastněné subjekty v ekonomice. Stát, resp. jeho reprezentanti – politici, mohou za jistých okolností pomocí PPP financovat své populistické sliby s tím, že náklady na jejich plnění přenáší 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 establishmentem mají v případě úspěchu zaručeno dlouhodobé „bezproblémové“ financování svých ekonomických aktivit. Nejhůře je postižen daňový poplatník, v jehož zájmu (jakoby veřejném zájmu)
jsou tyto projekty realizovány. Mimochodem, právě daňového poplatníka (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 budoucí politické reprezentace nebudou moci s těmito vázanými finančními prostředky pracovat. Současná politická reprezentace
114

Financování PPP

tak zavazuje svými preferencemi financování určitých jimi vybraných projektů, budoucí politické reprezentace v podobě vázání
budoucích příjmů z daní na projekty, o nichž nebudou moci rozhodovat. Budoucí politické reprezentace se tak stanou „vězni“ stávajících politických uskupení. Vytváří se hutné korupční prostředí, kdy tyto dlouhodobě financované projekty jsou „rozdávány“
subjektům „přátelsky nakloněným“ současné politické reprezentaci.
Jeden z důvodu vzniku financování veřejného sektoru prostřednictvím 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 prostřednictvím státních institucí schopni od daňových poplatníků vybrat.
Za jistých okolností se může stát, že politici vydávají běžné statky, které jsou financovány prostřednictvím projektu PPP za statky
veřejné, tzn. vybírají v čase a prostoru od daňových poplatníků finance v podobě daní na financování těchto tzv. veřejných statků.
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Zároveň tak zatěžují ještě ve větší míře budoucí výdaje veřejných
rozpočtů, protože tyto statky, zdánlivě financované přímo z daňového výnosu v tom – kterém čase, jsou realizovány a spotřebovány a platba za ně je odkládána do vzdálenějšího období.

3. Srovnání se standardními dluhopisy
Z následujících zjednodušených příkladů je zřejmé, že standardní „dluhopisové“ financování různých projektů je v konečném 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 sektoru 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
Pevná úroková sazba
Splatnost dluhopisů
Úrokové náklady: 1–10. rok (20*0,6 mld. Kč)
Splátka jistiny celých dluhopisů
Úrokové náklady 11–20. rok (10*0,6 mld. Kč)
Splátka jistiny dvacetiletých dluhopisů
Celkové náklady 20-miliardového projektu

20 mld
6 % p.a.
10 mld. Kč – 10 let
10 mld. Kč – 20 let
12 mld. Kč
10 mld. Kč
6 mld. Kč
10 mld. Kč
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, otázkou zůstává, zda-li by zrovna tyto investice soukromé subjekty realizovaly, pokud by nebyly financovány z prostředků veřejných
rozpočtů.
Může tak docházet k efektu vytlačování soukromých investic,
protože subjekty – realizátoři projektů PPP – budou využívat převážně úvěrové zdroje bank, ovšem ne na projekty, o kterých rozhodoval soukromý sektor, ale na předem stanovené projekty „veřejného sektoru“ o jejichž určení rozsahu a převážně i o ceně
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Tabulka 5: Splátky standardního úvěru ve výši 20 mld. Kč,
splatnost 240 měsíců
Úroková míra p.a.
Pravidelná roční splátka (mld. Kč)
Celkové náklady úvěru (mld. Kč)

6%
1,744
34,874

7%
1,888
37,757

8%
2,037
40,740

9%
2,191
43,819

10 %
2,349
46,984

Pozn. abstrahuje se od dalších transakčních nákladů

rozhodnou politikové. Pod pláštíkem projektu PPP tak dochází
k posilování tendencí k vytváření korupčního prostředí, jehož konečným 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 rozpočtových pravidel, včetně rozpočtového určení daní, zákona o účetnictví, 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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„Partnerství“ státu a soukromého
sektoru je podivnost
Dušan Tříska
CD-F, a.s.
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 horizontální 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 ideologické kategorie, jako veřejný zájem, či dokonce veřejná potřeba.2 Z hlediska PPP je ovšem pojem „veřejnosti“ zcela irelevantní
a argumentace veřejnou povahou toho či onoho projektu je zřejmě 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 požaduje“, 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 stavebních povolení, provoz závodních jídelen . prostě cokoli si stát
umane.
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 jejich orgány.
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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, efektivností 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 existujících národních, státních apod. podniků (České dráhy, Česká pošta, Budvar.), obchodních společností, ve kterých má stát majoritní kontrolu (ČEZ, Český Telecom.).
2. dodávkou od ne-státního subjektu realizované jménem státu,
kdy například soukromé firmě je předáno státní „razítko“ a pověření používat jej pro vydáváním cestovních dokladů, stavebního
povolení, uzavírání sňatků (reálně se tak u nás stalo, když firma
PVT prováděla jménem ministerstva financí registraci kupónových knížek); nebo svým vlastním jménem, kdy například notáři
a soudní exekutoři vykonávají funkce, jejichž existenci (ověřování podpisů apod.) požaduje a tedy i garantuje stát.
Výše uvedené ilustrujme řešením, kdy dálnici do Ostravy postaví a dále provozuje státem založený a vlastněný podnik (označme jej SSŽ – Stavby silnic a železnic), který plně podléhá ministru dopravy. Jako faktická součást ministerstva, jeden z jeho
odborů a je tento podnik financován z příslušné sub-kapitoly státního rozpočtu. V extrémním případě to pak budou pouze a jenom zaměstnanci SSŽ, kdo uvedenou dálnici postaví, v pracovním 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,
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do jaké míry v nich vystupuje soukromý sektor a do jaké míry toto
jeho angažmá reprezentuje nějaký způsob privatizace. Kromě jiného 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 fungování společnosti, rozsahu a hloubky jeho zasahování do života
občanů a jejich pospolitostí (spolků, obchodních společností,
klubů apod.), nikoli tedy například jen prosté převedení majetku 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 ekonomických 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 realizací „státního zájmu“. Důvodem je především to, že v těchto
případech stát garantuje – více, či méně transparentně – financování příslušného projektu a tedy i životaschopnost jeho realizátorů.
Na počátku 90. let se jistá skupiny vládních ekonomů snažila zabránit vzniku netransparentního, hybridního světa „odstátněných“, „částečně privatizovaných“, „veřejno-právních“, „veřejně
prospěšných“ institucí. Smutný výsledek tohoto úsilí je pak takový, že nejrůznějšími hybridy se to kolem nás jenom hemží – v čele
s Českou televizí6 a již zmíněnými podniky typu ČEZ a Český
Telecom.

4) Pikantní situace vznikne, je-li SSŽ koupen zahraničním státním podnikem, typicky francouzským.
5) Stát by tedy neměl privatizovat instituci (například zdravotnické zařízení), o jejíž 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 transformační, vládou a parlamentem do detailu schvalované transformační strategie.
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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 efektivnější 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 případech, kdy firma vstoupí do obchodního vtahu se státem. Tím
spíš, uzavře-li dokonce „partnerství“ s cílem realizovat nějaký státní projekt, tj. zájem konkrétních státních orgánů a jejich ještě konkrétnějších představitelů.
Právě v těchto případech je otázkou, zda soukromá firma (jakkoli jinak třeba i efektivní) v roli dodavatele státní zakázky využije 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 jednotlivých subjektů – domácností (spotřebitelů) a firem (výrobců, dodavatelů) Tyto subjekty vzájemně komunikují, vyjednávají a uzavírají 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 koordinováno, 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 subjektů, c) příkazy a zákazy nadřízené, zejména státní autority vykonávající 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 ekonomických formacích je rozsah a druh těchto mocenských, administrativně 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
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Obrázek 1:
STÁT

hiearchie
veřejno-právní vztah

hiearchie
veřejno-právní vztah

A

smlouva
soukromoprávní vztah

B

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 uvedeného problému. Proto jen připomeňme tyto, dle našeho soudu závažné otázky:7
1. Co vede soukromý subjekt, aby vůbec vstupoval na tenký led
obchodního vztahu se státem? Proč firma uzavírá smlouvu s někým, 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 odolávají 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,
7) V též Tříska (2001).
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tj. minimalizace případů, kdy stát opustí roli rozhodčího a vstoupí do horizontálních vazeb, zdánlivě jako každý jiný podnikatel.
To, že ekonomie (jako vědecký obor) prokáže fundamentální
neřešitelnost nějakého problému, ovšem nijak nebrání tzv. ekonomickým poradcům a jejich (více či méně renomovaným) poradenským 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 anglický) název – FAD.
Dnes a denně jsme svědky, s jakým gustem stát i soukromopodnikatelský lobbyista tyto FAD-y přijímají. Snadnost, s jakou se
to děje, může ale vyrážet dech snad jen těm, kdo nepochopili skutečné motivy proti-stran námi demaskovaných, v jádru podivných
horizontálních interakcí státu.
Základní myšlenka našeho příspěvku tedy říká, že PPP není ničím 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-ingeneering, CRM (customer relationship management).
Z hlediska obchodně podnikatelského není na FAD-ech samozřejmě 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 neznámých léků proti čemukoli – stárnutí, obezitě, korupci, či rozhazovačnosti státu.

ství a přátelství (družbu?) lze ustavit i mezi státem a businessem.
Hlavně bychom si měli být této změny postoje vědomi.
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4. Závěr
Co je na PPP oproti jiným nápadům přeci jen zvláštní, je možná
otevřenost, s níž se hlásí k myšlence prorůstání státního a soukromého sektoru. Jako hloupí nevzdělaní domorodci jsme se zatím 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 horším pak chudoba středoafrického rozsahu. Podporou PPP nás
nyní OSN, EU a naše vláda – jak se zdá – přesvědčují, že partner124

125

OBJEDNEJTE SI NA DOBÍRKU TYTO SBORNÍKY CEPU:
Velká deprese
(Sborník č. 35/2004) Brož., 108 stran, 50 Kč
Potřebuje české soudnictví reformu?
(Sborník č. 34/2004) Brož., 110 stran, 50 Kč
Mezinárodní terorismus / 90 let od sarajevského atentátu
(Sborník č. 33/2004) Brož., 92 stran, 50 Kč
Vztah církví a státu
(Sborník č. 32/2004) Brož., 152 stran, 50 Kč
Trvale udržitelný rozvoj
(Sborník č. 31/2004) Brož., 100 stran, 50 Kč
Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta
(Sborník č. 30/2004) Brož., 96 stran, 50 Kč
Daňová konkurence
(Sborník č. 29/2004) Brož., 90 stran, 50 Kč

CEP je českým institutem pro ekonomická a politická studia
založeným na podzim roku 1998 jako občanské sdružení.
Cílem CEPu je šíření idejí svobodné společnosti
a tržního hospodářství a podpora myšlenek velkých osobností
liberálního myšlení.
V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří
Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald.
Centrum pro ekonomiku a politiku je subjektem nezávislým
na politických stranách a nehodlá být od politických stran
přímo či nepřímo podporováno.

Sto let od narození George Orwella
(Sborník č. 27/2003) Brož., 80 stran, 50 Kč
1953: 50 let od měnové reformy a smrti Stalina
(Sborník č. 26/2003) Brož., 148 stran, 50 Kč

Kontakt:

Alois Rašín
(Sborník č. 24/2003) Brož., 100 stran, 50 Kč

Centrum pro ekonomiku a politiku
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1

Českoslovenští a čeští prezidenti
(Sborník č. 23/2003) Pevná vazba, 154 stran, 100 Kč
Problémy českého zemědělství
(Sborník č. 22/2003) Brož., 58 stran, 50 Kč
Benešovy dekrety
(Sborník č. 18/2002) Brož., 180 stran, 50 Kč
Možnosti měnové politiky a příchod eura
(Sborník č. 16/2002) Brož., 108 stran, 50 Kč

Knihy či sborníky si můžete na dobírku objednat telefonem (222 192 406),
emailem (cep@cepin.cz) nebo prostřednictvím internetové stránky
(www.cepin.cz). Poplatek za dobírku je 39 Kč.
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www.cepin.cz
č. účtu: 19-2304260257/0100
IČO: 68402091

