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1 ÚVOD 

 Na počátku nového tisíciletí bylo moţné pozorovat výrazné urychlení v integraci 

národních ekonomik a procesu globalizace, s kterým neodmyslitelně souvisí i pohyb kapitálu 

mezi jednotlivými zeměmi. Vzájemná provázanost ekonomik prostřednictvím kapitálových 

toků nabývala jak podoby přímého zahraničního kapitálu, tak portfoliových a ostatních 

investic. Stále více diskutovaným je zejména rostoucí význam přímých zahraničních investic, 

které zastávají v procesu globalizace důleţitou úlohu, neboť odráţejí mezinárodní vztahy  

a jejich vývoj. Vytvářejí a zesilují vztahy mezi ekonomikami, ale podporují rovněţ obchodní 

výměnu. V řadě zemí umoţňují řešit nedostatek domácího kapitálu nebo moderních 

technologií apod. Přinášejí sebou celou řadu jak pozitivních, ale také negativních aspektů  

a ovlivňují hostitelskou zemi v mnoha rovinách. To, jaký budou mít dopad, nelze jednoznačně 

určit. Vţdy záleţí na strategii uplatňované zahraničním investorem a na samotné hostitelské 

zemi. Přímé zahraniční investice do značné míry ovlivňují makroekonomické ukazatele, 

některé více, některé méně, kvantifikovat však jejich vliv bývá obtíţné.  

 V souvislosti s urychlením integrace národních ekonomik v rámci Evropské unie  

na počátku nového tisíciletí a globální finanční krizí se rozvíjí stále ve větší míře debata 

kolem přímých zahraničních investic v nových členských zemích. Soustřeďuje se na efekty 

spojené s přímými zahraničními investicemi a jejich dopadem na vnější ekonomickou 

rovnováhu. Bulharsko a Rumunsko se staly členy Evropské unie 1. ledna roku 2007 a jiţ před 

svým přistoupením se potýkaly s výraznou vnější nerovnováhou, ale také s přílivem 

zahraničního kapitálu. 

 Cílem práce je zjistit, jakou roli sehrávaly přímé zahraniční investice v determinaci 

vnější ekonomické rovnováhy z pohledu platební bilance Bulharska a Rumunska v letech 

2004 aţ 2012. Vzhledem k často diskutovanému tématu investičních pobídek, které mají 

napomoci příchodů investorů, je sekundárním cílem zmapování systému investičních pobídek, 

jako jednoho z faktorů motivující potenciální zahraniční investory k investicím do těchto 

dvou poměrně specifických zemí Evropské unie. 

 Při zpracování práce je postupováno od teorie k empirii, proto je vyuţito deduktivního 

přístupu a zároveň komparativní analýzy. Stěţejní data týkající se přímých zahraničních 

investic a platební bilance jsou čerpány z národních centrálních bank Bulharska a Rumunska. 

Tyto údaje jsou sestavovány dle dohodnutých metodických postupů na základě manuálu 
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platební bilance standardizovaného Mezinárodním měnovým fondem a jsou vyjádřeny 

v relativní podobě, díky tomu jsou i obsahově srovnatelné.  

 Diplomová práce je rozdělena do pěti dílčích kapitol, které na sebe navzájem navazují 

a odpovídají stanovenému cíli práce. V této kapitole je nastíněna samotná podstata tématu 

práce spolu s jejím cílem, uvedena je zvolená metoda a zdroj potřebných dat. V rámci druhé 

kapitoly je pozornost věnována podstatě přímých zahraničních investic, jejich definici, 

moţnostem členění a formám přílivu. V rozhodování investora o lokalizaci investic v dané 

zemi hrají roli určité lokalizační faktory, které jsou zde rozebrány v členění  

na mikroekonomické a makroekonomické. Závěr kapitoly je zaměřen na dopady přímých 

zahraničních investic ve smyslu jejich vlivu na vnější ekonomickou rovnováhu.  

V třetí kapitole je popsáno, jakým způsobem se vyvíjely přímé zahraniční investice 

v Bulharsku a Rumunsku a jaké faktory mohou motivovat zahraniční investory k tomu, aby 

směřovali své investice do těchto zemí. Je třeba podotknout, ţe u této kapitoly byla provedena 

změna názvu kapitoly oproti zadání diplomové práce. Jedná se o změnu estetickou, kdy dvě 

kapitoly s téměř totoţným názvem byly sloučeny v jednu. V průběhu práce se ukázalo, ţe toto 

sloučení bude z pohledu prezentace dat obou ekonomik efektivnější.  

Vývoji běţného účtu platební bilance Bulharska a Rumunska a dopadu přímých 

zahraničních investic na obchodní bilanci a bilanci výnosů je věnována čtvrtá kapitola. 

Zvláštní důraz je kladen na problematiku reinvestovaného a repatriovaného zisku, která se 

v posledních letech dostává do centra pozornosti. Rozebrána je také souvislost financování 

deficitu běţného účtu prostřednictvím přímých zahraničních investic. V závěru jsou 

zaznamenány nejdůleţitější poznatky, které z této práce vyplynuly.  
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2 TEORIE PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC 

 V rámci této kapitoly je pozornost věnována podstatě přímých zahraničních investic, 

jejich definici, moţnostem členění, ale rovněţ formám přílivu. V návaznosti na toto vymezení 

jsou podrobněji rozebrány lokalizační faktory, které mohou vést firmy k  této formě investic. 

Závěr kapitoly je zaměřen na dopady přímých zahraničních investic ve smyslu jejich vlivu  

na vnější ekonomickou rovnováhu. 

2.1 Definice přímých zahraničních investic 

Obecně Durčáková a Mandel (2007) hovoří o přímých investicích jako  

o dlouhodobém vztahu mezi investorem a jeho investicí, kdy zahraniční investoři získávají 

takový podíl na základním kapitálu podniku v hostitelské zemi, který jim umoţňuje 

významný vliv na řízení podniku. Z hlediska kvantitativního je významným podílem myšlený 

takový podíl, při němţ investor získává minimálně 10% podíl na základním kapitálu (resp. 

hlasovacích právech) podniku.  

Další moţnou definici přímých zahraničních investic (dále jen PZI) nabízí Obecné 

zásady Evropské centrální banky (dále jen ECB) v Úředním věstníku Evropské unie (2004,  

s. 68), kde je tento druh investic popsán následovně: „Přímé investice představují druh 

mezinárodních investic, který odráží cíl subjektu, jenž je rezidentem v jedné ekonomice, získat 

trvalý podíl na podniku, jenž je rezidentem v jiné ekonomice. V souladu s mezinárodními 

standardy (MMF) se pro dovození vztahu přímé investice, tedy trvalého podílu v případě 

platební bilance eurozóny či investiční pozice eurozóny vůči zahraničí, používá „kritérium 

vlastnictví 10% podílu“. Podle tohoto kritéria může vztah přímé investice existovat mezi 

řadou spřízněných podniků bez ohledu na to, zda spojení zahrnuje jeden řetězec či několik 

řetězců. Může se rozšířit na dceřiné společnosti podniků, které jsou příjemci přímé investice, 

dceřiné společnosti těchto společností a přidružené společnosti. Jakmile k přímé investici 

dojde, zaznamenávají se všechny následné finanční toky či pozice mezi spřízněnými podniky či 

vůči nim jako transakce či pozice přímých investic.“ 

 Při vytváření statistik PZI vycházejí centrální banky členských zemí Evropské unie 

(dále jen EU) z definice stanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen 

OECD) v souladu s EUROSTATem a Mezinárodním měnovým fondem (dále jen MMF). 

V této definici jsou PZI popsány jako záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) 

získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v jiné ekonomice neţ ekonomice investora 
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(přímá investice). Trvalá účast představuje existenci dlouhodobého vtahu mezi přímým 

investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice v tomto 

případě zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny další kapitálové 

transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, které jsou zapsány i nezapsány 

v obchodním rejstříku. Pro toto pojetí přímých zahraničních investic se podnikem rozumí 

podnik zapsaný či nezapsaný v obchodním rejstříku, v němţ zahraniční investor vlastní  

10 a více procent akcií nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent  

u nezapsaného podniku (ČNB, 2013).  

 Jak je moţné vidět, definic přímých zahraničních investic existuje několik. U kaţdé 

z nich si lze však povšimnout určitých jednoznačných charakteristik. Příkladem můţe být 

dlouhodobý vztah mezi domácí ekonomikou a investorem, který je pro tuto ekonomiku 

nerezidentem.  

 Přímá investice zahrnuje jednak přímo, ale také nepřímo vlastněné afilace, které se dle 

procenta podílu investora na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dělí na: 

 dceřiné společnosti (více neţ 50% podíl),  

 přidruţené společnosti (10 – 50% podíl)   

 a pobočky (100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého 

investora, pozemky a stavby přímo vlastněné nerezidentem, mobilní 

zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok) (ČNB, 2013). 

Na základě metodiky platební bilance MMF (2009) a národního účetnictví OECD 

(2000) je PZI tvořena třemi sloţkami, a to základním kapitálem, reinvestovaným ziskem  

a ostatním kapitálem. Základní kapitál představuje vklad nerezidenta do základního kapitálu 

společnosti, přičemţ pro tento vklad je stanoven limit ve výši alespoň 10% podílu  

na základním jmění firmy (v podobě kmenových akcií, hlasovacích práv nebo jejich 

ekvivalentu), a to v případě nového vkladu nebo jeho rozšíření. Další sloţkou je 

reinvestovaný zisk tvořený podílem přímého investora na hospodářském výsledku 

nerozděleném formou dividend. Ostatní kapitál zahrnuje veškeré přijaté a poskytnuté úvěry, 

včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory  

a dceřinými firmami, přidruţenými společnosti a pobočkami. V souvislosti s tímto výčtem je 

důleţité si uvědomit, ţe přímá investice nezahrnuje pouze vklad společnosti do základního 

kapitálu, ale i reinvestovaný zisk a ostatní kapitál.  
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2.2 Členění přímých zahraničních investic 

 Přímé zahraniční investice mohou vstupovat do země v různých formách. Jejich 

členění se proto liší podle toho, z jakého hlediska je na investice nahlíţeno. Srholec (2004) 

nabízí rozlišení PZI podle čtyř základních hledisek.  

Prvním hlediskem je míra kontroly zahraničního vlastníka, coţ nemusí nutně 

znamenat jeho kontrolu nad daným podnikem. Je moţné rozlišit podniky, v nichţ má 

zahraniční investor menšinový podíl (associate) a o kontrolu se tak dělí s domácím vlastníkem 

a podniky pod zahraniční kontrolou (subsidiary), v nichţ má zahraniční investor kontrolní 

vlastnický podíl. Hranice tohoto podílu je specifická pro kaţdý podnik. Ovlivňovat ji můţe 

např. roztříštěnost vlastnické struktury nebo velikost podniku (Srholec, 2004).  

Motiv vstupu investora je druhým uvaţovaným hlediskem vymezujícím PZI, podle 

něhoţ lze rozlišovat investice trhy vyhledávající, faktory vyhledávající a aktiva vyhledávající. 

Motivem investic vyhledávajících trhy (market-seeking) je zejména proniknout na trh 

hostitelské země a získat na něm určitý podíl, ale také sníţit náklady spojené s jeho 

zásobováním ve formě např. celních tarifů či dopravních nákladů. Takovýto typ investice 

vytlačuje domácí produkci nebo nahrazuje dovoz. Hlavním cílem faktory vyhledávajících PZI 

(efficiency-seeking) je nákladově optimalizovat výrobní proces. Z tohoto důvodu jsou 

investice směřovány do oblastí, u nichţ záleţí na vybavenosti výrobním faktorem v podobě 

levné a dostatečně kvalifikované pracovní síly, s dostupnými přírodními zdroji potřebnými 

pro danou investici apod. Pro faktory vyhledávající PZI je charakteristická exportní orientace 

a poměrně vysoká míra integrace s mateřskou firmou. Aktiva vyhledávající PZI  

(asset-seeking) představují předposlední typ investic dle motivu vstupu. Cílem těchto investic 

je ovládnutí specifických aktiv, které mohou mít podobu patentů nebo obchodních značek 

(Srholec, 2004). Motivy vstupu lze v některých případech i kombinovat, čímţ můţe být 

zvýšena výhodnost investice.  

V souvislosti se zmíněnými třemi typy motivu vstupu PZI uvádí Zamrazilová (2006) 

další typy, a to investice vyhledávající přírodní zdroje, jejichţ cílem je získat přístup 

k určitému přírodnímu zdroji a investice získávající jiţ vytvořená strategická aktiva, kdy 

společně s investicí do firmy získává i technologii, značku, distribuční sítě nebo výzkumná  

a vývojová centra.  
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Často diskutovaným tématem je způsob vstupu zahraničního investora, coţ 

představuje třetí hledisko vymezení PZI. Na základě tohoto členění jsou rozlišovány tři 

základní typy investic, a to investice na zelené louce, investice na hnědé louce a fúze  

a akvizice. Zaloţení nového ekonomického subjektu je označováno jako investice na zelené 

louce (greenfield) a projekt můţe být v tomto případě realizován přesně podle záměrů 

nadnárodní firmy. Zároveň je však nutné při zahájení produkce počítat se zpoţděním o dobu 

nutnou na výstavbu nového závodu, najmutí a zaškolení pracovníků nebo administrativní 

překáţky. Investice na zelené louce jsou uskutečňovány zejména nadnárodními firmami, které 

chtějí vyuţívat výrobních faktorů, jeţ jsou běţně dostupné na trhu hostitelské země. Opačnou 

situaci představuje kapitálový vstup do jiţ existujícího subjektu, tento typ se označuje jako 

fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions – dále jen M&A) a znamená okamţité převzetí 

jeho trţního podílu, produkční kapacity a aktiv. K tomuto většinou dochází v případě, kdy 

přebíraný podnik disponuje specifickou konkurenční výhodou, jako je např. technologie, 

obchodní značka, distribuční kanály nebo vyškolení pracovníci, přičemţ investice  

do vytvoření této specifické konkurenční výhody by pro investora byla nákladnější neţ 

kapitálový vstup. M&A můţe mít také formu privatizace přímým prodejem do rukou 

zahraničního investora, coţ je typické především pro tranzitivní ekonomiky. V tomto případě 

je však vstup investora často spojen s rozsáhlými investicemi na restrukturalizaci podniku. 

Investice, které při produkci následně vyuţívají především nové kapacity vytvořené 

mateřskou společností, jsou označovány jako investice na hnědé louce (brownfield).  

Z právního hlediska se jedná o M&A, ale svou povahou se spíše blíţí investicím na zelené 

louce. Za investice na hnědé louce lze označit většinu privatizačních PZI (Srholec, 2004).  

Jako poslední, čtvrté rozlišení PZI, uvádí Srholec (2004) členění podle specializace 

mateřské firmy na vertikální a horizontální PZI. Vertikální PZI jsou převáţně realizovány 

produktově specializovanými nadnárodními firmami, zatímco horizontální PZI procesně 

specializovanými nadnárodními firmami. Zaměření specializace se můţe překrývat s motivem 

vstupu, avšak můţe jej rovněţ upřesňovat, a to v případě, ţe se v dané investici kombinuje 

více motivů vstupů.  

PZI je moţné zařadit podle kaţdého z výše uvedených hledisek členění. Přestoţe je 

souběh některých charakteristik PZI pravděpodobnější, nelze vyloučit ţádnou z jejich 

moţných kombinací (Srholec, 2004). Z důvodu lepší orientace ve členění PZI je zpracována 

Tabulka 2.1. 
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Tabulka 2.1 Členění PZI 

Hledisko 
Druhy PZI Hlavní znaky 

vymezení 

  Podnik s menšinovým  Podíl od 10 do cca 50 % na vlastním jmění či 

Míra zahraničním podílem  hlasovacích právech 

kontroly Podnik pod zahraniční 
Kontrolní vlastnický podíl  

  kontrolou 

  

Trhy vyhledávající 

Cílem je růst podílu na trhu a pokles nákladů na jeho 

   zásobování 

  Vytlačují domácí produkci nebo nahrazují dovoz 

Motiv 

Faktory vyhledávající 

Cílem je optimalizace výroby (pokles výrobních 

vstupu nákladů) 

  Vývozně orientované 

  
Aktiva vyhledávající 

Cílem je získání specifických aktiv (patent, obchodní 

   značka) 

  Investice na zelené louce Investice do nových aktiv 

Způsob  
Investice na hnědé louce 

Změna vlastnické struktury i investice do 

vstupu restrukturalizace (většina privatizačních PZI) 

  Fúze a akvizice  Ovládnutí již existujících aktiv 

  

Vertikální PZI 

Produktová specializace 

Speciali- Rozdílné fáze produkčního řetězce v jednotlivých 

zace pobočkách 

mateřské 

Horizontální PZI  

Procesní specializace 

firmy Podobné fáze produkčního řetězce v jednotlivých 

  pobočkách  

Zdroj: Srholec (2004), vlastní úprava.  

Zamrazilová (2006) rozlišuje z hlediska cíle investora dva základní typy PZI. Jedná se 

o horizontální nebo také trh hledající (market seeking) investice, jejichţ hlavním cílem je 

proniknout na domácí trh a získat na něm určitý podíl a vertikální nebo také vyhledávající 

vyšší efektivitu (efficiency seeking) investice. Ty přenášejí do domácí ekonomiky část 

produkčního řetězce mateřské firmy s účelem zvýšení své konkurenceschopnosti skrze sníţení 

výrobních nákladů. Tento typ PZI má vysokou tendenci k exportu produkce vytvořené 

v hostitelské zemi buď zpět do vlasti, nebo na další trhy.  
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2.3 Formy přílivu přímých zahraničních investic  

 Na základě předchozí podkapitoly bylo předloţeno několik moţností, jak mohou 

zahraniční investoři realizovat přímou investici. Buďto mohou vybudovat kompletně nový 

podnik „na zelené louce“ nebo převzít celý či část jiţ existujícího podniku „na hnědé louce“. 

A jak bylo řečeno na začátku této kapitoly, do přímých investic v hostitelských zemích jsou 

zahrnovány i úvěry poskytované mateřskou společností svým zahraničním pobočkám  

a dceřiným společnostem. „Viditelný“ pohyb kapitálu z jedné země do druhé, tudíţ nemusí 

být nutnou podmínkou přímých investic. Multinacionální společnosti totiţ mohou zakládat 

své pobočky či zvyšovat podíly na vlastnictví zahraničních dceřiných společností  

i prostřednictvím reinvestování zisku nebo zdrojů získaných na úvěrovém trhu v místě 

zahraničního působení tj. v hostitelské zemi (Durčáková a Mandel, 2007).  

 Základem vzniku multinacionálních společností jsou přímé investice, přičemţ  

za multinacionální společnosti Durčáková a Mandel (2007) povaţují takové společnosti, 

jejichţ činnost v zahraničí, která je měřená podílem zahraničních aktiv nebo obratem, má 

nejméně 30% podíl. Za dílčí část multinacionální společnosti s omezenými rozhodovacími 

pravomocemi je povaţována zahraniční pobočka, která většinou nese název mateřské 

společnosti a její bilance je součástí celkové bilance této společnosti. Zdrojem poboček jsou 

úvěry poskytnuté mateřskou společností. Zahraniční dceřiná a přidruţená společnost mají 

s mateřskou společností společný jen určitý vlastnický podíl a nejsou tedy jejím vnitřním 

organizačním článkem. Pokud je podíl vlastnictví vyšší neţ 50 %, vzniká dceřiná společnost, 

přičemţ u přidruţené společnosti je postačující podíl pohybující se mezi 10 aţ 50 %.  

Na zahraniční dceřinou a přidruţenou společnost tak lze pohlíţet jako na samostatné právní 

subjekty s plnou právní subjektivitou, jejichţ jména se zpravidla liší od mateřské společnosti.  

 Multinacionální společnosti mohou vedle zakládání zahraničních dcer a poboček 

realizovat ale i takové formy mezinárodní expanze, které bývají obvykle méně nákladné  

a v určitém směru i méně rizikové. Můţe se jednat o prodej licencí, vytváření společných 

podniků pro uskutečnění určité přesně dané akce, tzv. joint venture, nebo o specifickou formu 

pronájmu, tzv. franchising (Durčáková a Mandel, 2007). 

 Při prodeji licence firma poskytuje know-how. Tato forma je pro majitele patentu 

obvykle spojena s minimálními náklady, avšak za předpokladu, ţe nabyvatel licence ctí 

všechna právní ustanovení obsaţená ve smlouvě. Na druhou stranu je třeba počítat s rizikem, 
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které je spojeno s tím, ţe kupující firma bude schopna samostatně daný výrobek rychle 

inovovat, čímţ můţe dojít u prodávající společnosti ke ztrátě části trhu (Durčáková a Mandel, 

2007).  

 Další moţnou formu mezinárodní expanze představuje tzv. joint venture, coţ 

Dvořáček et al. (2006) povaţuje za jednu z forem společného podnikání bez kapitálové 

spoluúčasti, v níţ jde o spolupráci mezi dvěma nebo více hospodářsky samostatnými podniky 

prostřednictvím smluv. Durčáková a Mandel (2007) hovoří o joint venture zejména 

v souvislosti s její výhodností v případech, kdy je realizována s domácí firmou z hostitelské 

země. Zahraniční firma můţe tímto způsobem vedle podílu na zavedeném trhu získat i celou 

řadu vedlejších politických a psychologických výhod. Důvodem je lepší identifikace subjektů 

v hostitelské zemi se společným podnikem neţ s cizí firmou. Za nejznámější příklad joint 

venture z posledních let je často uváděn významný světový producent mobilních telefonů 

Sony Ericsson Mobile Communications AB. Ke vzniku této společnosti došlo spojením 

odloučených divizí pro výrobu mobilních telefonů japonského Sony a švédského Ericssonu. 

Přestoţe obě firmy fungují dál, telefonní přístroje nevyrábějí. Tuto činnost za ně převzal Sony 

Ericsson, v němţ mají obě společnosti 50% podíl. 

 Ovšem v posledních desetiletích je řadou multinacionálních společností preferována 

mezinárodní expanze formou tzv. franchisingu. Při franchisingu, dle Dvořáčka et al. (2006), 

jeden podnik poskytuje druhému podniku právo realizovat zboţí nebo sluţby s vyuţitím jeho 

obchodního jména. Podrobněji se franchisingu věnuje Durčáková a Mandel (2007), kteří 

franchisu povaţují za licenci (právo), díky které multinacionální společnost (franchisor) 

povoluje prodávat svůj produkt a pouţívat jméno firmy určité osobě (tzv. franchisant) na 

specifickém teritoriu. V postavení nájemce se nachází franchisant operující na vlastní účet. 

Nájemce na počátku nakupuje od franchisora výrobní zařízení, přičemţ většinou bývá vyuţito 

leasingu. V průběhu samotné činnosti pak franchisor inkasuje od nájemce pravidelné měsíční 

franchisingové poplatky pohybující se mezi 1 aţ 7 % z obratu nájemce. Výhodou franchisingu 

je, jak pro pronajímatele, tak pro nájemce sníţení rizika. Pro pronajímatele jde o sníţení rizika 

ve smyslu jeho nízké investiční angaţovanosti, pro nájemce v souvislosti s vyuţíváním 

známého jména a na trhu zaběhnutého produktu. Za klasický příklad franchisingu se nejčastěji 

uvádí např. americký McDonald´s, KFC, v České republice firma OBI nebo tradiční 

franchising u benzínových pump.  
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2.4 Lokalizační faktory přímých zahraničních investic 

 V rámci této podkapitoly se nabízí otázka, co vede firmy k tomu, aby v zahraničí 

zaloţily svou pobočku nebo koupily zahraniční podnik, místo exportu zboţí do zahraničí. 

Durčáková a Mandel (2007) předkládají hlavní faktory, mezi které patří vyuţití levnějších 

výrobních podmínek, odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem, vyuţití 

výhodnějších daňových podmínek, rovněţ sníţení devizového rizika, diverzifikace vstupů, 

výstupů a zisku nebo následování obchodních partnerů.  

 K hlavním obecným faktorům přílivu PZI podle Zamrazilové (2006) patří 

makroekonomická a politická stabilita hostitelské země, institucionální vyspělost (korupce, 

vynutitelnost práva), míra regulace ekonomiky, celkový potenciál země, flexibilita 

pracovního práva, existence privatizačních záměrů, investiční pobídky pro investory  

a v neposlední řadě také celková kulturní spřízněnost hostitelské země s investorskou zemí.  

 V souvislosti s motivem investora, který jej vede ke vstupu na zahraniční trh, lze 

spatřovat odlišnosti ve významnosti jednotlivých faktorů. Investice vyhledávající vyšší 

efektivitu (minimalizaci nákladů) jsou motivovány zejména cenami vstupů (cena pracovních 

sil, energie, pojištění, pozemků apod.) v hostitelské ekonomice, intenzitou regionální 

integrace či úrovní liberalizace zahraničního obchodu. Trh vyhledávající investice berou 

v úvahu rozsah vnitřního trhu hostitelské ekonomiky a rovněţ geografickou polohu, v tomto 

případě ale větší vzdálenost podněcuje investory k proniknutí do hostitelské ekonomiky 

(Zamrazilová, 2006).  

 Jak je moţné vidět, při rozhodování o lokalizaci své investice zvaţuje zahraniční 

investor celou řadu faktorů s různou váhou důleţitosti. Nejvhodnější lokalita pro daný 

investiční záměr je pak vybrána na základě vyhodnocení těchto faktorů a kritérií (Dvořáček et 

al., 2006). 

 Dvořáček et al. (2006) rozlišuje lokalizační faktory ovlivňující příliv PZI  

na mikroekonomické, do kterých řadí lidské zdroje, výzkum a vývoj, a makroekonomické,  

do nichţ spadá ekonomická stabilita, dopravní infrastruktura, legislativa, míra korupce nebo 

investiční pobídky.  
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2.4.1 Mikroekonomické faktory 

 Dle Dvořáčka et al. (2006) představují lidské zdroje strategický faktor společností 

zakládající konkurenční výhodu. V souvislosti s PZI je nejčastěji sledována jejich cena, 

struktura, kvalifikace či jazyková vybavenost. Právě náklady na pracovní sílu podstatně 

ovlivňují výslednou cenu výrobku nebo sluţby. Investor bude potřebovat znát náklady  

na hodinovou mzdu v hostitelské zemi v době investice, pozornost by měl však věnovat  

i vývoji těchto nákladů v čase, aby měl představu, jakým tempem mohou růst jeho výdaje  

na mzdy v budoucnu. Stejně tak i Gajdušková (2010) povaţuje situaci na trhu práce,  

ve smyslu např. hodinových nákladů práce či produktivity práce, za významný lokalizační 

faktor PZI. Rovněţ Durčáková a Mandel (2007) uvádějí pracovní sílu, jako výrobní faktor, 

který nelze vůbec nebo v potřebném mnoţství importovat. Z tohoto důvodu má být právě 

vyuţití levnějších výrobních podmínek v podobě levné pracovní síly v zahraničí tradičním 

důvodem, proč některé firmy preferují přímé investování v zahraničí před exportem zboţí 

z mateřské země.  

Dvořáček et al. (2006) tato tvrzení doplňuje tím, ţe spolu s investicí přesunuje 

zahraniční společnost do hostitelské země rovněţ technologii a know-how.  

Bez kvalifikovaných zaměstnanců by tyto transferové znalosti nemusely být správně vyuţity, 

nebo by nebyly vyuţity vůbec. Proto investor potřebuje znát, zda najde zaměstnance, jejichţ 

vzdělání a zkušenosti odpovídají jeho poţadavkům. Důleţitou součástí nástroje v podobě 

pracovní síly je i produktivita práce, která vyjadřuje jakou měrou, nebo jak dobře, je 

vyuţívána pracovní síla při vytváření produktů (Dvořáček et al., 2006). 

 Další faktor, který do jisté míry ovlivňuje toky PZI, je oblast výzkumu a vývoje, kde 

podstatnou roli sehrávají inovace. V širším slova smyslu lze inovace povaţovat za zapojení 

nových znalostí do ekonomické aktivity. Je moţné předpokládat, ţe pokud je úroveň 

výzkumu a vývoje vysoká, dochází k stimulování podnikatelské aktivity v domácích  

i zahraničních subjektech (Dvořáček et al., 2006).  

2.4.2 Makroekonomické faktory 

 Jedním z hlavních faktorů vstupujících do lokalizačního rozhodování investora je také 

ekonomická stabilita země. V této souvislosti je zohledněn hrubý domácí produkt (dále jen 

HDP), inflace, míra nezaměstnanosti nebo daňové podmínky. V případě HDP, který je široce 

vyuţíván a uznáván, se sleduje nejen jeho absolutní výše, ale rozhodující je jeho vývoj  
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a vývojové tendence v čase. Dá se říci, ţe čím větší je růst HDP v dané zemi, tím dynamičtější 

a lákavější prostředí pro investora tato země představuje, protoţe zde existuje větší potenciál 

pro uplatnění výrobků a sluţeb společnosti. Investor se tak můţe domnívat, ţe má větší šanci 

se svými výrobky nebo sluţbami na trhu dané země uspět právě proto, ţe si je občané mohou 

snáze dovolit. Z hlediska návratnosti je tak investice z pohledu investora bezpečnější 

(Dvořáček et al., 2006). 

 Dalšími faktory ovlivňujícími rozhodnutí o umístění investice jsou míra inflace a míra 

nezaměstnanosti. Pokud je míra inflace vysoká nebo je její vývoj nepředvídatelný, jedná se  

o známku vnitřní nestability ekonomiky, neboť je investorům znesnadněn odhad budoucí 

reálné hodnoty peněţních toků. V souvislosti s vyšší mírou nezaměstnanosti v dané zemi, by 

se dalo předpokládat, ţe je zde větší pravděpodobnost výběru vhodné pracovní síly. Jenţe toto 

tvrzení je omezeno faktem, ţe nezaměstnaní bývají často i nezaměstnatelní, resp. 

nerekvalifikovatelní a proto míra nezaměstnanosti nevyjadřuje mnoţství potenciálních 

zaměstnanců, ze kterých si můţe investor vybírat (Dvořáček et al., 2006).  

K nástrojům ovlivňující toky PZI dle Dvořáčka et al. (2006) patří i daňové podmínky. 

Investoři při porovnávání míry zdanění zisků podniků nezvaţují pouze samotnou sazbu 

zdanění, ale pozornost věnují i vymezení daňového základu. I Durčáková a Mandel (2007) 

upozorňují na to, ţe se při rozhodování o umístění investice se nelze omezovat pouze  

na srovnání systému a výše daňových sazeb, ale je třeba analyzovat i způsob výpočtu 

daňového základu v jednotlivých zemích.  

Postupující liberalizace zahraničních investic má podle Dvořáčka et al. (2006) 

přispívat k tomu, ţe kapitál se stává podstatně mobilnějším neţ pracovní síla. To vede vlády 

k rostoucímu zdanění práce a spotřeby oproti kapitálu, a to z důvodu udrţení nebo dosaţení 

vyšší fiskálních příjmů. Vlády se také snaţí ovlivňovat lokalizační rozhodnutí nadnárodních 

firem poskytováním daňových úlev nebo přímých dotací.  

 Kvalitní dopravní infrastruktura je důleţitá pro umístění podniku ve vybrané 

lokalitě. Investora zajímá nejen hustota dopravní sítě, ale také její stav a výše poplatků  

za jejich pouţívání. Důleţité je i napojení na mezinárodní dopravní trasy (Dvořáček et al., 

2006). 

 Pro investory je důleţité rovněţ stabilní politické prostředí a legislativní podmínky. 

Politické faktory jsou významné zejména v méně rozvinutých a transformujících se 
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ekonomikách, především pak v těch, kde není uplatňován systém demokracie, a v těch 

státech, které stojí mimo určitá mezinárodní seskupení. Právní rámec pro všechny podnikající 

subjekty tvoří legislativní podmínky, které jsou nástrojem ovlivňujícím ve značné míře 

rozhodování investorů. Z tohoto okruhu podmínek lze zmínit především obecné podmínky 

pro podnikání, ochranu investic, specifické normy a zákony upravující dílčí oblasti podnikání, 

činnost soudů, průhlednost trhu nebo justiční průhlednost (Dvořáček et al., 2006). 

Investoři při rozšiřování svých zahraničních aktivit dle Gajduškové (2010) berou 

v úvahu i celkové riziko země, kde mezi nejdůleţitější ukazatele má patřit ekonomická 

stabilita země, rozvinutost a stabilita finančních trhů a udrţitelnost vládních deficitů.  

Podobně smýšlejí i Durčáková a Mandel (2007), kteří ohodnocení rizika země pomocí tzv. 

country ratingu povaţují za důleţitou součást rozhodovacích procesů v oblasti zahraničních 

investic. Cílem ratingu země má být ohodnocení rizika neplacení zahraničních závazků danou 

zemí, vyplývající z jejího ekonomického a politického prostředí.  

 Za další faktor, který se dostává dle Dvořáčka et al. (2006) do popředí zájmů 

investorů, je povaţována otázka korupce. Světově nejvíce populárním ukazatelem pro měření 

kvality podnikatelského prostředí je Index vnímání korupce (Corruption Perception Index – 

dále jen CPI). Tento index je kaţdoročně publikován společností Transparency International, 

která korupci povaţuje za negativní faktor ekonomické výkonnosti a definuje ji jako 

zneuţívání pravomoci veřejného činitele za účelem získání nezaslouţeného osobního 

prospěchu, např. uplácení veřejných činitelů, vyplácení provizí za přidělené veřejné zakázky, 

nebo zpronevěru veřejných prostředků. V souvislosti s CPI je třeba brát v úvahu to, ţe 

poukazuje pouze na příjemce úplatků, neodráţí odpovědnost zemí jako exportérů za šíření 

mezinárodní korupce. V tomto směru je jedinečným indexem Index plátců úplatků (Bribe 

Payers Index), který seřazuje exportující země světa podle jejich sklonu k uplácení 

(Transparency International – Česká republika, 2008). 

2.4.3 Investiční pobídky 

Plojhar a Srholec (2004) tvrdí, ţe kromě liberální koncepce obecně odmítající pouţití 

průmyslové a investiční politiky existující dva póly v přístupu hospodářské politiky vůči PZI. 

Vláda se můţe rozhodnout pro upřednostňování rozvoje zaloţeného na domácích firmách. 

Potom existují v dané ekonomice překáţky či regulace přílivu PZI a podmínky pro podnikání 

a získávání státních podpor pro zahraniční a domácí politiky jsou vymezeny rozdílně. Mezi 
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tradiční nástroje regulace PZI  v tomto případě patří bezcelní zóna, minimální podíl domácích 

vstupů nebo nutnost zaloţení společného podniku s domácím vlastníkem. Na druhou stranu 

můţe vláda přistupovat k zahraničním investorům jako ke zdroji rozvojového kapitálu pro 

posílení výkonnosti ekonomiky. Tok PZI je liberalizován a pro domácí a zahraniční investory 

existují stejné podmínky. Tradičním nástrojem je potom lákání pomocí marketingu  

a investičních pobídek. 

 Za významný nástroj hospodářské politiky státu jsou tedy povaţovány investiční 

pobídky. Jejich jednotná definice neexistuje, avšak UNCTAD (2003) je obecně vymezuje 

jako určité měřitelné výhody poskytnuté vládou konkrétním firmám s cílem přimět je chovat 

se určitým způsobem. Dvořáček et al. (2006) o investičních pobídkách hovoří jako o cílené, 

penězi ocenitelné výhodě pro investora, za účelem ovlivnit jeho rozhodování ve prospěch 

investování v dané zemi.  

 Z pohledu práva Evropského společenství (dále jen ES) jsou investiční pobídky řazeny 

do kategorie tzv. regionální veřejné podpory. Z tohoto je zřejmé, ţe jsou chápány především 

jako stimul pro rozvoj ekonomicky zaostávajících regionů (Dvořáček et al., 2006). Je nutné 

podotknout, ţe pojem „veřejná podpora“ je synonymem pojmu „státní podpora“ jako 

ekvivalent anglického označení „state aid“, pouţívaným příslušnými normami práva ES. 

Státní podpora je vymezena podle článku 107 odstavci 1 Smlouvy o fungování EU (2012,  

s. 92) následujícím způsobem:  

„Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví 

výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, 

nestanoví-li Smlouvy jinak.“ 

 Z výše zmíněného vyplývá, ţe státní podpora můţe nabývat nejrůznějších forem  

a nemusí se jednat pouze o přímé poskytnutí finančních prostředků. Investiční pobídky mohou 

být v zásadě poskytnuty dvojím způsobem, a to přímou finanční podporou či nepřímo úlevou 

z poţadavků státu vůči ekonomickým subjektům. Přímé podpory mohou být poskytovány 

např. v podobě dotací na investiční výstavbu, na nákup strojů, technologií, pozemků  

a zavedení infrastruktury, na tvorbu pracovních míst a rekvalifikace nebo na financování 

(niţší úroky, delší doba splatnosti úroků a garance). Úlevy bývají poskytovány zejména 

daňové, celní či úlevy v předpisech. Obecně platí ta skutečnost, ţe bohatší země jsou schopny 
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a ochotny udělovat více přímé dotace neţ nepřímo působící úlevy a naopak. Chudší státy jsou 

schopny poskytovat víceméně jen úlevy (Srholec, 2004).  

 Platí ovšem, ţe pokud mají být investiční pobídky formou státní podpory, je nezbytné, 

aby splňovaly podmínky stanovené v článku 107 odstavci 1 Smlouvy fungování EU, a to:  

 musí zakládat výhodu určitému podniku nebo určitého odvětví výroby,
1
 

 musí být poskytovány státem nebo ze státních prostředků,
2
 

 v důsledku jejich poskytnutí musí hrozit či přímo docházet k narušení 

soutěţe 

 a musí mít dopad na obchod mezi členskými státy EU. 

V článku 107 odstavci 2 a 3 Smlouvy o fungování EU (2012) jsou pak jmenovitě 

uvedeny případy, kdy je podpora slučitelná s vnitřním trhem nebo za slučitelnou můţe být 

povaţována. Jedná se o podpory sociální povahy a po přírodních katastrofách či mimořádných 

událostech. Můţe se rovněţ jednat o podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji 

oblastí s mimořádně nízkou ţivotní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností atd. Na základě 

těchto podmínek lze vidět, ţe je ponechán poměrně velký prostor pro pouţití investičních 

pobídek především v nových členských zemích EU, kde většina regionů splňuje výše uvedené 

podmínky.     

2.5 Dopady přílivu přímých zahraničních investic  

 Příliv PZI je spojen s řadou přímých i nepřímých dopadů na hostitelskou ekonomiku, 

které následně ovlivňují splnění většiny cílů hospodářské politiky. Je moţné vidět jejich 

pozitivní, ale rovněţ negativní dopady na hospodářský růst, zaměstnanost a platební bilanci. 

Srholec (2004) však upozorňuje, ţe v dlouhém období proti kaţdému pozitivnímu dopadu PZI 

zrcadlově působí i jeho negativní protějšek. Je proto důleţité vycházet z komplexnosti jejich 

dopadů na hostitelskou ekonomiku a brát v úvahu jejich čistý přínos v dlouhém období.  

 Vzhledem k tématu práce je pozornost zaměřena pouze na to, jakou roli sehrávají PZI 

ve vnější ekonomické rovnováze, čemuţ odpovídá i náplň následujícího textu.  

                                                 
1
 Za zvýhodnění je vţdy povaţována přímá platba, avšak i např. úvěry za zvýhodněných podmínek, daňové 

výhody, státní záruky či odpuštění daně nebo penále, exportní pobídky atd.   

2
 Státními prostředky se rozumí prostředky státních fondů, právnických osob pod přímou nebo nepřímou 

kontrolou státu nebo samosprávných korporací, ale rovněţ prostředky soukromých právnických osob 

pověřených redistribucí veřejných prostředků. 
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2.5.1 Platební bilance 

 Platební bilanci definují Durčáková a Mandel (2007) jako „systematický účetní výkaz, 

který souhrnně zachycuje veškeré ekonomické transakce mezi rezidenty domácí země  

a rezidenty ostatních zemí (tedy mezi devizovými tuzemci a cizozemci), které se uskutečnily  

za určité období, zpravidla jednoho roku.“ Tyto ekonomické transakce je moţné spojovat 

s toky zboţí, sluţeb, kapitálu a peněz mezi domácí ekonomikou a zahraničím a ve většině 

případů tak vyvolávají příliv nebo odliv deviz.
3
 Z tohoto důvodu je platební bilance 

v konečném důsledku spojena s devizovým trhem.  

 Tento účetní výkaz je sestaven na principu podvojného účetnictví, přičemţ jsou 

rozlišovány kreditní poloţky, které znamenají příliv aktiv do ekonomiky a debetní poloţky, 

které zaznamenávají odliv do okolního světa. Kaţdý kreditní záznam je tedy kompenzován 

záznamem debetním a naopak. Díky systému podvojného účetnictví je zajištěno, ţe součet 

všech kreditních záznamů celé platební bilance se rovná součtu všech debetních záznamů. 

Platební bilance je proto jako celek vţdy vyrovnaná, jelikoţ součet zůstatků jejích účtů je 

roven nule (Jurečka, Jánošíková et al., 2009). 

 Platební bilance se člení vertikálně na výše zmíněné kreditní a debetní poloţky  

a horizontálně do několika dílčích účtů, kterými jsou běţný účet, kapitálový účet, finanční 

účet, saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly a změna devizových rezerv. 

 Důleţitou součástí běţného účtu platební bilance je obchodní bilance, která zahrnuje 

export zboţí (kredit) a import zboţí (debet). Rozdílem mezi exportem a importem zboţí je 

saldo obchodní bilance. Pohyb sluţeb zachycuje bilance sluţeb, která vyjadřuje rozdíl mezi 

vyvezenými a dovezenými sluţbami. Mezi nejvýznamnější poloţky v bilanci sluţeb patří 

nejčastěji zahraniční cestovní ruch, mezinárodní doprava a mezinárodní pojištění. Další 

významnou částí běţného účtu platební bilance představuje bilance výnosů, která zahrnuje 

zejména výnosy a náklady spojené s investováním v zahraničí. Na straně kreditních poloţek 

se jedná především o výnosy z finančních aktiv a investování v zahraničí, ale i o příjmy 

rezidentů ze zaměstnání v cizině. Nejčastěji se jedná o zisky, úroky, dividendy a renty.  

Na straně debetních poloţek jsou to reinvestované zisky, úroky placené domácími podniky  

do zahraničí z úvěrů přijatých od zahraničních bank a úroky, které platí komerční banky 

                                                 
3
 Výjimku představuje např. věcný dar. V tomto případě není zboţový tok spojen s pohybem deviz a 

bezprostředně neovlivňuje devizový trh. 
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z přijatých depozit a úvěrů ze zahraničí. Patří zde také příjmy nerezidentů zaměstnaných 

v domácí ekonomice. Součástí běţného účtu je i bilance běţných převodů (nekapitálových 

transferů) zachycující jednostranné platby ze zahraničí (kreditní poloţka) či do zahraničí 

(debetní poloţka), které nezakládají vznik zahraničních pohledávek nebo závazků země 

(Durčáková a Mandel, 2007). 

 Zpravidla nejméně významnou poloţkou v platební bilanci bývá kapitálový účet, 

který zaznamenává kapitálové transfery související s čerpáním zdrojů z EU, s převody 

majetku migrujícího obyvatelstva, s promíjením dluhů i s vlastnickými právy k základním 

prostředkům. Spadají zde však i převody nevýrobních nefinančních hmotných aktiv  

a nehmotných práv, jako jsou patenty autorská práva apod. (Durčáková a Mandel, 2007). 

 Zapojení země do mezinárodních toků kapitálu sleduje finanční účet platební bilance, 

který se člení jak z hlediska charakteru investování na přímé investice, portfoliové investice 

 a ostatní investice, tak i hlediska časového na dlouhodobý a krátkodobý kapitál. Kreditní 

poloţky představují příliv kapitálu, za který jsou povaţovány nákupy domácích aktiv (celých 

firem, akcií, dluhopisů, směnek, reinvestovaných zisků poboček zahraničních firem 

působících v domácí ekonomice atd.) a také přímé investice, které provádí zahraniční 

subjekty. Debetní poloţky zahrnují naopak export kapitálu, který nastává v případě, ţe 

domácí subjekty nakupují ze svých zdrojů podobná aktiva v zahraničí nebo tam budují nové 

závody. Kritériu pro začlenění kapitálového toku do přímých investic byl věnován začátek 

této kapitoly, proto nebude dále rozebírán. Portfoliové investice lze chápat jako nepřímé 

investice spojené s prodejem (kreditní poloţka) a nákupem (debetní poloţka) akcií nebo 

jiných majetkových cenných papírů s kontrolou podniku menší neţ 10 %. Zahrnují také 

prodeje (kreditní poloţka) a nákupy (debetní poloţka) dluhopisů a ostatních dlouhodobých 

dluhových cenných papírů. Ostatní kapitál je tvořen poskytnutými i přijatými dlouhodobými 

úvěry podniků, obchodních bank, vlády, centrální banky a pohyby krátkodobého kapitálu 

(Durčáková a Mandel, 2007). 

 Posledním dílčím účtem platební bilance jsou tzv. vyrovnávací poloţky, které jsou 

tvořeny chybami a omyly a změnou devizových rezerv. Chyby a omyly odráţejí často 

rozdílnou metodiku pouţívanou v různých zemích při statistickém zjišťování poloţek platební 

bilance. Mají tedy spíše statisticko-metodický charakter. Změna devizových rezerv zachycuje 

transakce, které provádějí monetární autority (zpravidla centrální banky), popř. ministerstva 

financí, na měnovém trhu (Durčáková a Mandel, 2007). 
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 Na platební bilanci, zachycující mezinárodní tok zboţí, sluţeb, kapitálu a peněz, 

navazuje investiční pozice země, která poskytuje další pohled na postavení země ve vnějších 

vztazích. Investiční pozice země je výkazem obdobně členěným jako platební bilance s tím 

rozdílem, ţe platební bilance je výkazem tokovým, zatímco investiční pozice země je 

výkazem stavovým k určitému datu (Durčáková a Mandel, 2007). 

2.5.2 Působení přímých zahraničních investic v platební bilanci 

 Na finančním účtu platební bilance je zachycen příliv PZI, jako kreditní operace, 

v členění na základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál. V rámci tohoto účtu se 

rozlišují PZI do zahraničí a příliv PZI do sledované země, jejichţ saldo tvoří čistý příliv PZI. 

V investiční pozici země je ve stejné struktuře evidován stav PZI ke konci sledovaného 

období (Srholec, 2004).  

PZI mají ale dopad i na běţný účet, v němţ se objevují v bilanci výnosů jako náklad 

(debetní operace), který souvisí s výnosy zahraničních investorů ve formě dividend, 

reinvestovaného zisku a úroků z úvěrů poskytovaných mateřskou společností dceřiné 

společnosti. Právě tyto náklady tvoří nejvýznamnější poloţku v bilanci výnosů a ovlivňují tak 

i výsledné saldo běţného účtu. Je třeba si uvědomit, ţe PZI ovlivňují saldo běţného účtu také 

přes obchodní bilanci. Jejich vliv na obchodní bilanci můţe být pozitivní, coţ znamená, ţe 

přispívají ke zvyšování exportu, tím pádem i aktivního salda obchodní bilance, avšak na druhé 

straně mohou saldo obchodní bilance zhoršovat, a tím pádem i celého běţného účtu 

(Marková, 2012).  

 To, jaký bude skutečný vliv PZI na obchodní bilanci, záleţí na tom, o jaké investice se 

bude jednat a do jakých odvětví budou směřovat. Pokud by se jednalo o investice na zelené 

louce, docházelo by zpravidla k dovozu strojů a zařízení a tato investice by zhoršovala saldo 

obchodní bilance. Proti tomuto saldu obchodní bilance by ale stála kreditní poloţka  

na finančním účtu ve formě přílivu PZI. Marková (2012) tvrdí, ţe z tohoto úhlu pohledu by 

bylo moţné na tento dovoz nahlíţet jako na „spornou“ poloţku, která sice zvyšuje pasivní 

saldo obchodní bilance, ale nepředstavuje skutečnou poptávku po devizách.  

 PZI však mohou přispívat i k růstu vývozu, coţ platí zejména pro investice směřující 

do exportně orientovaných odvětví. Z hlediska pozitivního vlivu na vývoz je tedy ţádoucí, 

aby zahraniční investice proudily do zpracovatelského průmyslu a jiných proexportně 

orientovaných odvětví. Z tohoto hlediska je nejméně výhodná investice do sektoru obchodu  



23 

 

a sluţeb, protoţe zahraniční obchodní řetězce nesporně zhoršují obchodní bilanci v hostitelské 

zemi, neboť velkou část nabízeného sortimentu dováţejí (Marková, 2012). V souvislosti 

s tímto tvrzením lze říci, ţe sluţby mají neobchodovatelný charakter, coţ je dáno příliš 

vysokými dopravními náklady na jejich přesun vzhledem k jejich ceně, která nepodléhá 

mezinárodní konkurenci, a proto z hlediska exportu nepředstavují perspektivní sektor. 

 Stěţejní pro tuto práci bude ale zejména vliv PZI na bilanci výnosů. Na základě 

podkapitoly věnující se členění PZI byl mj. objasněn motiv vstupu daného investora do 

hostitelské země, podle něhoţ lze rozlišovat investice trhy vyhledávající, faktory 

vyhledávající a aktiva vyhledávající. I přes zohlednění tohoto členění lze říci, ţe obecným 

motivem investorů je vyuţití investičních příleţitostí v hostitelské ekonomice a v konečném 

důsledku zvýšení vlastní ziskovosti, která se v platební bilanci projevuje repatriací (odlivem) 

zisku do mateřské země nadnárodní firmy. Příliv PZI kromě obchodní bilance ovlivňuje 

poloţky bilance výnosů v podobě pracovních příjmů cizinců, úroků z přijatých úvěrů 

v podnicích pod zahraniční kontrolou a především repatriovaných a reinvestovaných zisků 

(Srholec, 2004). 

2.5.3 Vykazování přímých zahraničních investic v metodice platební bilance 

 Při objasnění vlivu PZI na vnější rovnováhu je třeba mít na paměti několik moţných 

zkreslení, které souvisejí s jejich vykazováním podle metodiky MMF.
4
 

 V návaznosti na předcházející podpodkapitolu je třeba zdůraznit navýšený význam 

PZI pro vnější rovnováhu vlivem podvojného zápisu jejich reinvestovaných zisků jako 

kreditní poloţky v PZI na finančním účtu a souběţně jako debetní poloţky v bilanci výnosů 

na běţném účtu. Jak popisuje Srholec (2004), poloţka reinvestovaných zisků by se v platební 

bilanci neměla projevit, jelikoţ tyto prostředky nepředstavují skutečné devizové toky  

a nezatěţují ani vnější rovnováhu. Podvojným zápisem se reinvestované zisky v platební 

bilanci sice navzájem vyvaţují, mohou ale výrazně zkreslovat význam deficitu bilance výnosů 

a potaţmo celého běţného účtu. Marková (2012, s. 24) v návaznosti na to, ţe reinvestovaný 

zisk nemá vliv ani na devizovou nabídku ani na devizovou poptávku, povaţuje reinvestované 

zisky „ … za relativně stabilní a bezpečné zdroje financování běžného účtu platební bilance. 

Jde totiž pouze o účetní navýšení deficitu běžného účtu platební bilance, který je v tomto 

                                                 
4
 MMF od roku 1948 vyvíjí a připravuje obecné, pro sestavování důvěryhodné, konzistentní a včasné statistiky 

platební bilance. Manuály k sestavení platební bilance přestavují hlavní metodický nástroj k dosaţení těchto cílů.  
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případě vyrovnán navýšením přímých zahraničních investic. Ty je možné až na výjimky 

(poskytnuté úvěry mateřskou firmou dceřiné společnosti) považovat za nedluhový zdroj krytí 

pasivního salda běžného účtu.“  

 Jak tvrdí Brada a Tomšík (2004) reinvestovaný zisk nepředstavuje jedinou poloţku, 

která zkresluje vliv PZI na vnější rovnováhu. Za zkreslující poloţku lze povaţovat  

i dividendy. V případě kdy zahraniční investor vytvoří zisk, který se nerozhodne zpět 

investovat jako navýšení původní přímé investice, pak je tento zisk vykázán jako dividenda. 

Jenţe tato dividenda nutně nemusí odplynout z hostitelské do domácí země. Akcionář se 

můţe, např. vlivem kladného úrokového diferenciálu, rozhodnout tuto dividendu uloţit  

na účty u bank v hostitelské zemi nebo investovat do dluhových cenných papírů.  

Na finančním účtu se transakce v prvním případě objeví jako zvýšení ostatních investic a ve 

druhém půjde o zvýšení portfoliových investic. Ani jeden z uvedených případů však nebude 

představovat dodatečnou nabídku deviz.  

Za další zkreslení lze povaţovat skutečnost, kdy součet hodnoty přílivu PZI 

v jednotlivých letech v platební bilanci neodpovídá stavu PZI ke konci období v investiční 

pozici. Jedná se o důsledek zpětného nepřepočítávání platební bilance. Jako příklad lze uvést 

situaci, kdy zahraniční investor získá nejprve 5% podíl v dané firmě a aţ v následujícím roce 

navýší svůj podíl o dalších 5 %. Tato transakce je v platební bilanci v obou případech 

evidována jako portfoliové investice v daném roce. Na konci období ale podíl zahraničního 

investora dosáhne 10 % a v investiční pozici země tak bude zařazen mezi PZI (Srholec, 2004). 

 Význam PZI pro vnější rovnováhu můţe být i podhodnocen. Ve statistikách PZI totiţ 

není zobrazeno případné financování podniků pod zahraniční kontrolou úvěry od zahraničních 

bank nebo od domácích bank, které si na jejich krytí rovněţ mohou půjčovat v zahraničí. 

Takovéto transakce by se potom v platební bilanci projevily jako příliv ostatního kapitálu. 

Pokud by ale mateřská společnost nejprve čerpala bankovní úvěr a následně jej poskytla jako 

vnitropodnikový, pak by tato transakce naopak spadala do PZI.  
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3 VÝVOJ A LOKALIZAČNÍ FAKTORY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH 

INVESTIC BULHARSKA A RUMUNSKA 

 Náplní této kapitoly je popsat, jakým způsobem se vyvíjely PZI v Bulharsku  

a Rumunsku a jaké faktory mohou motivovat zahraniční investory k tomu, aby směřovali své 

investice právě do těchto zemí.  Prostřednictvím celé řady informací a dat týkajících se 

sloţení PZI, nebo počtu přeshraničních fúzí a akvizic, investic na zelené louce atd., čerpaných 

nejčastěji ze statistik Bulharské národní banky (dále jen BNB), Rumunské národní banky 

(dále jen BNRO) a World Investment Report kaţdoročně publikované Konferencí OSN pro 

obchod a rozvoj (dále jen UNCTAD), je nastíněno postavení PZI v bulharské a rumunské 

ekonomice. Bulharsko i Rumunsko patří mezi země, které jsou v pozici čistých příjemců 

zahraničního kapitálu, s ohledem na tuto skutečnost je proto pozornost soustředěna zejména 

na příliv PZI.  

 Vzhledem k mnoha různým pojetím lokalizačních faktorů, o nichţ se bylo moţné 

přesvědčit v druhé kapitole, a cíli práce, by bylo jejich podrobnější rozebírání nad rámec 

zpracovávaného tématu, proto jsou vybrány pouze některé. Je známo a Gajdušková (2010) 

potvrzuje, ţe země střední a jihovýchodní Evropy lákají zejména investice vyhledávající 

efektivnost, zaměřené na nízké náklady a vývoz. Z tohoto důvodu jsou rozebrány faktory 

představující velikost trhu a pracovní sílu. V souvislosti se sekundárním cílem práce je 

zmapována i oblast investičních pobídek, které rovněţ mohou být faktorem ovlivňující příliv 

PZI. 

 Z časového hlediska je na vývoj PZI nahlíţeno od roku 2004, kdy dle Stanoviska 

Komise ze dne 25. února 2005 byla uzavřena vyjednávání o vstupu Bulharska a Rumunska  

do EU. Vzhledem k dostupnosti dat je posledním sledovaným rokem rok 2012. Díky takovéto 

časové řadě lze pozorovat vývoj PZI v Bulharsku a Rumunsku za období devíti let. 

3.1 Vývoj přímých zahraničních investic v Bulharsku 

 Počátek nového tisíciletí byl pro Bulharsko charakteristický značným přílivem PZI, 

částečně poháněných privatizací a částečně investicemi na zelené louce. Také proces 

přistoupení do EU postupně transformoval podnikatelské prostředí a sehrál důleţitou roli 

v přílivu PZI (Bitzenis, 2012).  
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 V Grafu 3.1, jehoţ vstupní údaje jsou součástí Přílohy 1, lze pozorovat od roku 2004 

výrazný nárůst přílivu PZI, který vyvrcholil v roce 2007. Zatímco v roce 2004 se příliv PZI 

podílel na HDP 13,4 %, v roce 2007 tento podíl činil 29,4 %, coţ byla po Lucembursku druhá 

nejvyšší hodnota v rámci zemí EU (EUROSTAT, 2014b). Rok 2007 tak potvrdil, ţe členství 

v EU s sebou přináší mnoho výhod a příleţitostí. Pozorovatelný nárůst PZI v období roku 

2004 aţ 2007 lze přisuzovat celé řadě faktorů. Vyjednávání o přistoupení Bulharska k EU, 

v jehoţ rámci docházelo k přibliţování bulharského právního řádu k unijnímu řádu, nebo 

členství v NATO od roku 2004, významně sníţily riziko spojené s investicemi. Danova 

(2011) hovoří o určitých okolnostech, díky nimţ se země stala atraktivní destinací pro 

zahraniční investory. Poměrně nízká úroveň HDP dávala značný prostor pro vyšší dynamiku 

jeho růstu a stejně slibně se jevil i vývoj inflace v tomto období. Jako další důleţitý faktor 

uvádí i posilování národního hospodářství, které probíhalo ve stejnou dobu jako přistoupení 

Bulharska k EU v roce 2007. Za další nezanedbatelný faktor European Bank for 

Reconstruction and Development (2005) povaţuje pokrok v rozsáhlé privatizaci a reformě 

bankovnictví a infrastruktury v roce 2004, kdy vláda přijala několik legislativních změn 

týkajících se i Zákona na podporu investic. Záměrem bylo pobídnout investory a ulehčit jim 

podnikání. Za důleţitý mezník v tomto období je povaţována i privatizace státem vlastněného 

monopolu bulharského Telecomu, která představovala důleţitý milník v pokroku země 

směrem ke vstupu do EU.  

 Počátkem nového tisíciletí tak začaly do Bulharska proudit investice z Číny  

do elektronického průmyslu. V oblasti výroby součástek pro automobilový průmysl byly 

uzavírány dohody o spolupráci. Německá automobilka Daimler-Chrysler získala kontrakt  

na modernizaci transportních vozidel bulharské armády na léta 2003 aţ 2015. V roce 2004 se 

Gazprom, ruský gigant v oblasti zemního plynu, zavázal k investicím do zemního plynu  

a infrastruktury výměnou za zvýšený odběr plynu. V tomto roce byla uzavřena dohoda mezi 

konsorciem Izraelských firem a domácí společností Overgas, jeţ je z poloviny vlastněná 

Gazpromem, na vybudování distribuční sítě zemního plynu v Bulharsku. O rok později byly 

předloţeny nabídky pro výstavbu jaderné elektrárny Belene. V roce 2006 investovala 

rakouská Petromaxx Energy Group do nové ropné rafinerie v Silistře a ruský Gazprom se 

utkal s několika západoevropskými společnostmi při prodeji čerstvě privatizovaných 

lokálních teplárenských společností (Library of Congress - Federal Research Division, 

2006a). 
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Graf 3.1 Vývoj přílivu PZI do Bulharska (v % HDP) 

 

Zdroj: BNB, 2014a, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 Pozorovatelný vzestupný vývoj přílivu investic vrcholící v roce 2007 vystřídal pokles 

přílivu v roce 2008 a ještě větší propad v roce 2009, kdy došlo k téměř čtyřnásobnému 

propadu oproti roku 2007. V roce 2009 se příliv PZI na HDP podílel 7 % (BNB, 2014a, 

EUROSTAT, 2014a). Tento negativní vývoj je znázorněn na Grafu 3.1, kde je mj. moţné 

vidět, ţe v roce 2008 poklesl zejména příliv reinvestovaných zisků, který byl následující rok 

doprovázen i výrazně niţšími investicemi do základního i ostatního kapitálu. Nepříznivý 

vývoj tohoto období je spojen s finanční a ekonomickou krizí, která se projevila v zemích EU 

aţ ke konci roku 2008. Jak popisuje Gajdušková (2010) firmy v období krize omezily své 

mezinárodní aktivity, a to jak z důvodu horšího přístupu investorů k financím, tak rovněţ 

kvůli sníţení poptávky z vyspělých ekonomik (významné trhy pro exporty jak z Bulharska, 

tak z Rumunska) a vyššímu riziku vyvolanému narůstajícím veřejným či soukromým 

zadluţením v důsledku krize.   

 I v roce 2010 pokračoval negativní vývoj přílivu přímých investic doprovázený dalším 

poklesem reinvestovaného zisku a investic do základního a ostatního kapitálu. Podíl přílivu 

PZI na HDP se v tomto roce výrazně sníţil na pouhé 3,2 %, coţ představovalo dokonce niţší 

podíl neţ na počátku sledovaného období (BNB, 2014a, EUROSTAT, 2014a). V souvislosti 

s tímto negativním vývojem a pod tlakem dopadů ekonomické krize přijala bulharská vláda 

řadu protikrizových opatření.  Za příklady, které měly podpořit ţivotaschopnost podniků, lze 

uvést urychlení procedury vrácení DPH, ulehčení registrace společnosti s ručením omezeným, 
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především pokud šlo o minimální výši zaregistrovaného základního jmění nebo zjednodušení 

a odbourání řady licenčních reţimů (Hospodářské noviny, 2009).  

S mírným ekonomickým oţivením v roce 2011 mírně vzrostl i příliv přímých investic, 

který pokračoval i v roce 2012. I přesto příliv PZI v období roku 2008 aţ 2012 byl výrazně 

niţší, neţ na počátku sledovaného období. Jak uvádí Bitzenis (2012), je ale velmi 

pravděpodobně, ţe své předkrizové úrovně Bulharsko znovu dosáhne v období let 2013 aţ 

2016. Do té doby příliv PZI zůstane pod úrovní před krizí.  

3.1.1 Složení přílivu přímých zahraničních investic   

 Významný podíl na přílivu PZI do Bulharska měly po celé sledované období zejména 

investice do základního kapitálu, coţ je moţné vidět na Grafu 3.2, jehoţ vstupní data jsou 

součástí Přílohy 1, kdy i během krize jejich podíl na celkovém přílivu PZI vzrostl. 

Nezanedbatelný podíl však vykazovaly, s výjimkou roku 2010, i investice do ostatního 

kapitálu.  

Graf 3.2 Sloţení přílivu PZI do Bulharska (v %) 

 

Zdroj: BNB, 2014a; vlastní zpracování. 

 

 Graf 3.2 dokazuje, ţe krizí byly zasaţeny všechny druhy přímých investic. Tento fakt 

potvrzuje i Gajdušková (2010), která uvádí, ţe pokles investic do základního kapitálu je 

spojen s celkovým poklesem fúzí a akvizic a rovněţ investic na zelené louce, coţ bude 

podrobněji rozebráno níţe. Nízké zisky nebo ztráty, kterých firmy dosahují během krize, 
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sniţují hodnotu reinvestovaného zisku. Spolu se splácením dluhů dceřinými společnostmi 

vedly tyto skutečnosti k výraznému poklesu přílivu investic do Bulharska. Po tomto 

nepříznivém období se dalo očekávat pouze mírné oţivení, protoţe přeshraniční fúze jsou 

výsledkem dlouhodobých strategií a tím pádem se nepřizpůsobují okamţitě. Přičemţ zmíněné 

oţivení u Bulharska v letech 2011 a 2012 skutečně proběhlo a pozitivní vývoj začaly 

vykazovat zejména reinvestované zisky a mezipodnikové půjčky. 

 Tabulka 3.1 zachycuje počet mezinárodních prodejů a nákupů podniků. Je z ní moţné 

vidět, ţe Bulharsko zatím stále více prodává své společnosti do zahraničí, neţ nakupuje 

zahraniční. V roce 2007 počet čistých prodejů oproti předchozímu roku ještě vzrostl, zatímco 

v následujících letech došlo z důvodů nepříznivých vlivů krize k jeho poklesu. U nákupů k tak 

výraznému poklesu nedošlo, coţ je zapříčiněno tím, ţe nákupy dosahují mnohem niţšího 

počtu a vliv krize není proto moţné rozpoznat (Gajdušková, 2010).  

Tabulka 3.1 Počet přeshraničních fúzí a akvizic
5
 v Bulharsku 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

čisté prodeje   9   29   29   30   28   14   5   1   8 

čisté nákupy  1  1  2  2  6  3  3  3  2 
Zdroj: UNCTAD, 2013a; vlastní úprava. 

 

 Vývoj počtu investic na zelené louce, v jejichţ rámci se jedná o nové projekty  

či rozšíření stávajících, je zaznamenán v Tabulce 3.2. I zde je moţné vidět, ţe převaţují 

zahraniční investice v Bulharsku nad bulharskými investicemi v zahraničí. Počet nových 

investičních projektů, které zahraniční společnosti zakládaly v Bulharsku, kulminoval v roce 

2006 a v následujících letech během krize klesal. Avšak počet nových bulharských projektů 

v zahraničí v roce 2008 oproti předchozímu roku ještě vzrostl a výrazný pád přišel aţ v roce 

2009. Tento rozdíl lze přisuzovat zpoţdění, se kterým se krize dostala do zemí střední  

a jihovýchodní Evropy a omezila nebo zastavila jejich zahraniční investiční projekty aţ 

s odstupem času (Gajdušková, 2010). 

                                                 

5
 Přeshraniční fúze a akvizice jsou vyjádřeny na čisté bázi, kdy čisté prodeje v hostitelské zemi představují 

prodeje společností v hostitelské zemi zahraničním společnostem, od nichţ jsou odečteny prodeje zahraničních 

poboček v hostitelské zemi. Čisté nákupy domácí země představují nákupy společností v zahraničí domácími 

společnostmi, od nichţ jsou odečteny prodeje zahraničních poboček domácích společností. Přičemţ obchody 

musí zahrnovat získání majetkové účasti vyšší neţ 10 %.  
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Tabulka 3.2 Počet investic na zelené louce v Bulharsku  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

svět jako zdroj    112   136   289   154   157   108   126   94   64 

svět jako příjemce   15   6   6   7   13   4   12   6   6 
Zdroj: UNCTAD, 2013a; vlastní úprava. 

 

3.1.2 Přímé zahraniční investice z odvětvového hlediska 

 Na základě údajů BNB (2014b) je moţné v Grafu 3.3, jehoţ vstupní data jsou součástí 

Přílohy 2, vidět, ţe nejvíce investic od roku 2004 směřovalo do činností v oblasti nemovitostí, 

pronájmu a podnikání. Na druhém místě to byly investice do zpracovatelského průmyslu  

a investice směřující do finančního zprostředkování. Nezanedbatelný podíl měly v tomto 

období i investice ve velkoobchodu, maloobchodu a opravách motorových vozidel. 

Graf 3.3 PZI v Bulharsku ve vybraných odvětvích jako průměr za období 2004 – 2012  

               (v %) 

 

Poznámka: V poloţce „ostatní“ jsou zahrnuta odvětví, v nichţ PZI nepřesáhly 10 000 mil. EUR. 

Zdroj: BNB, 2014b; vlastní výpočty a zpracování.  

 

 V letech 2004 aţ 2012 výrazným způsobem vzrostly PZI  v sektoru sluţeb, zde 

zejména v odvětvích, jako jsou doprava, skladování a telekomunikace, finanční 

zprostředkování, obchod a opravy nebo činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikání. 
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PZI ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu rovněţ rostly, ale pomalejším tempem neţ 

tomu bylo v sektoru sluţeb. V souvislosti s postupným přijímáním práva EU (acquis 

communautaire) v letech 2004 aţ 2007, následovalo Bulharsko trend větší otevřenosti 

v přílivu PZI, zejména v oblasti dodávek elektřiny, plynu a vody. Zároveň vstupem Bulharska 

do EU získaly zahraniční banky dominantní postavení v bulharské ekonomice. V době 

přistoupení Bulharska k EU bylo 83 % bulharského bankovního sektoru pod kontrolou 

zahraničních vlastníků. Bulharsko je také součástí skupiny rozvinutých zemí, do nichţ plynou 

PZI do zemědělství, jejich podíl na celkovém přílivu PZI však zůstává minimální, pod úrovní 

1 % (Bitzenis, 2012).  

Většina přímých investic tak v Bulharsku směřuje do sektoru sluţeb, tedy do odvětví, 

u kterých lze říci, ţe nejsou tak investičně náročné, jako tomu je např. u stavebnictví nebo 

chemického průmyslu. Tyto investice proudily do sektorů náročných na práci s nízkou 

přidanou hodnotou, za jejichţ hlavní kritérium lze povaţovat ceny vstupů, především práce  

a energie. 

3.1.3 Přímé zahraniční investice z teritoriálního hlediska 

 Z teritoriálního hlediska se na kapitálu investovaném v Bulharsku podílí největší 

měrou Rakousko s 19 %, Nizozemsko se 17 % a Řecko s 8% podílem, coţ dokazuje Graf 3.4, 

jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 3. Co se týče investorů z Nizozemí, není moţné 

jednoznačně tvrdit, ţe všechny investice jsou výhradně nizozemského původu. Nizozemí je 

totiţ specifické svým poměrně přívětivým daňovým prostředím, čehoţ vyuţívají zahraniční 

firmy. Vytvoří si zde své sídlo a z této země investují do dalších zemí. Mezi země, jejichţ 

celkový objem investovaného kapitálu přesahuje 10 000 mil. EUR, patří ještě Velká Británie, 

Německo a Kypr.  
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Graf 3.4 PZI v Bulharsku z vybraných zemích jako průměr za období 2004 – 2012 (v %) 

 

Poznámka: V poloţce „ostatní“ jsou zahrnuty země, jejichţ PZI nepřesáhly 10 000 mil. EUR. 

Zdroj: BNB, 2014c; vlastní výpočty a zpracování. 

 

3.2 Lokalizační faktory přímých zahraničních investic Bulharska  

 V úvodu této kapitoly zazněly důvody, na základě kterých byly vybrány tři lokalizační 

faktory, jenţ jsou podrobněji rozebrány v následujícím textu. V krátkosti by však bylo dobré 

nastínit, na jaké faktory se snaţí samotné Bulharsko nalákat své potenciální investory.  

InvestBulgaria Agency (2014a) je vládní organizací, jeţ byla zaloţena za účelem 

přilákat potenciální investory, a nejen těmto, ale i těm stávajícím, pomáhat při prozkoumání 

investičních příleţitostí a uskutečnění investičních projektů na zelené louce. Právě tato 

organizace shrnuje výhody investování v Bulharsku. Jako první uvádí politickou stabilitu,  

ve smyslu členství Bulharska v EU, NATO nebo Světové obchodní organizace (dále jen 

WTO) a ekonomickou stabilitu, která je podporována měnovým reţimem currency board, 

v jehoţ rámci je bulharský lev fixován na euro. Není opomenuta ani jedna z nejniţších úrovní 

vládního dluhu (18,5 % HDP) a nejniţšího rozpočtového schodku (0,8 %) v roce 2012.  

Za další podstatnou výhodu jsou prezentovány nízké náklady na podnikání. Bulharsko má 

jeden z nejpříznivějších daňovým reţimů v Evropě, kdy daň z příjmů právnických osob činí 

10 %, čímţ se Bulharsko společně s Kyprem řadí mezi země s nejniţší sazbou v EU. Investoři 

mohou počítat s 5% sráţkovou daní z dividend a moţností dvouletého osvobození od DPH při 

dovozu zařízení u investičních projektů dosahujících minimálně 5 milionů EUR, díky nimţ 
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bude vytvořeno nejméně 50 pracovních míst. Významnou roli sehrává i zeměpisná poloha 

Bulharska, které je spojovacím článkem EU se zeměmi černomořského regionu, Blízkého 

východu a střední Asie a protíná jej hned několik evropských dopravních koridorů. 

3.2.1 Velikost trhu  

 V souvislosti s velikostí trhu zmiňuje Gajdušková (2010), ţe zahraniční společnosti, 

které vyrábí pro trh hostitelské země, jsou závislé na velikosti její poptávky. Studie 

společnosti Price Waterhouse Coopers (2010) navíc prokázala, ţe čím vyšší je HDP  

na obyvatele dané země, tím vyšší je i příliv přímých investic. V zemi je tím pádem 

dostatečně koupěschopná poptávka a vyplatí se zde zaloţit dceřinou společnost.  

Tabulka 3.3 HDP na obyvatele ve vybraných zemích EU (v EUR) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EU-15 26 400 26 800 27 500 28 200 28 000 26 600 27 100 27 400 27 100 

Bulharsko  2 800 3 000 3 200 3 400 3 700 3 500 3 500 3 700 3 700 

ČR 9 600 10 200 10 900 11 500 11 700 11 100 11 400 11 600 11 500 

Maďarsko  8 400 8 800 9 200 9 200 9 300 8 700 8 800 8 900 8 800 

Polsko  6 200 6 400 6 800 7 300 7 600 7 800 8 000 8 300 8 500 

Rumunsko  3 500 3 700 4 000 4 200 4 600 4 300 4 200 4 300 4 400 

Slovensko  6 700 7 100 7 700 8 500 9 000 8 600 8 900 9 200 9 400 

Slovinsko  13 800 14 400 15 100 16 100 16 600 15 200 15 300 15 400 15 000 
Zdroj: EUROSTAT, 2014c; vlastní úprava. 

 

 Na základě Tabulky 3.3, je moţné vidět, ţe země střední a jihovýchodní Evropy mají 

mnohem niţší HDP na obyvatele neţ je průměr zemí staré členské základny EU (EU-15). 

Zejména Bulharsko vykazuje nízké hodnoty, v rámci celé EU dokonce nejniţší. Bulharsko se 

tak můţe jevit, jako země nezajímává pro investice vyhledávající trh, ale právě dynamika 

růstu by mohla být jedním z motivů pro jejich příliv.  

3.2.2 Pracovní síla 

 Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly, do zemí střední a jihovýchodní Evropy směřují 

zejména investice vyhledávající efektivnost, proto je pro ně velmi důleţitá situace na trhu 

práce. V Tabulce 3.4 jsou proto shrnuty vybrané ukazatele trhu práce zemí střední  

a jihovýchodní Evropy, jejíţ plnou podobu je moţné najít v Příloze 4. V případě Bulharska 

lze sledovat velmi nízkou úroveň mzdových nákladů, ale současně i niţší produktivitu práce. 
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Jak potvrzuje Gajdušková (2010), výhody nízkých nákladů však převyšují nevýhodu niţší 

produktivity. 

Tabulka 3.4 Vybrané ukazatele trhu práce vybraných zemí EU 

  

Hodinové náklady práce (v EUR) 
        Produktivita práce za odpracovanou  

                 hodinu (v PPS, EU27=100) 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Bulharsko  1,6 2,6 3,7 35,1 39,0 44,1 

ČR 5,9 9,2 10,6 67,0 68,5 67,3 

Maďarsko  6,0 7,8 7,5 56,6 59,3 61,8 

Polsko  4,6 7,6 7,4 49,8 50,2 59,2 

Rumunsko  1,9 4,2 4,4 31,5 43,6 44,4 

Slovinsko  10,7 13,9 14,9 78,8 83,4 86,3 

Slovensko  4,3 7,3 8,3 63,4 74,0 75,2 
Zdroj: EUROSTAT, 2014d, 2013ab; vlastní zpracování. 

 

Na základě údajů EUROSTATu (2013b) byla za rok 2012 nejlevnější pracovní síla 

v EU právě v Bulharsku, kde hodinové náklady práce
6
 tzv. jednotkové náklady práce, v roce 

2012 činily 3,7 EUR. Je třeba upozornit, ţe v období roku 2008 aţ 2012 zde došlo v rámci 

zemí EU také k největšímu nárůstu, konkrétně o 42,6 %.  

Nové členské země dle Vintrové (2010) mají také výrazně niţší mzdovou úroveň neţ 

vyspělé státy EU, avšak i niţší produktivitu práce. Jejich mzdy i jednotkové pracovní náklady 

po vstupu do EU výrazně vzrostly, i přesto stále zůstávají hluboce pod úrovní evropského 

průměru. Navíc mzdová úroveň se u nových členských zemí liší od vyspělých zemí více neţ 

produktivita práce, jelikoţ nízké jednotkové pracovní náklady tvoří hlavní konkurenční 

výhodu, s níţ se mohou prosadit nejen na evropském, ale i světovém trhu.  

3.2.3 Investiční pobídky  

 Bulharsko nabízí zahraničním investorům tři základní typy investiční pobídek, a to 

pobídky na základě Zákona na podporu investic, daňové a zaměstnanostní pobídky. Jaké jsou 

kritéria pro získání těchto pobídek, nebo co tyto pobídky pro investora představují je 

rozebráno v následujícím textu, jehoţ zdrojem informací je jiţ výše zmíněná InvestBulgaria 

Agency (2014b). Právě prostřednictvím této agentury poskytuje stát zahraničním investorům 

celou řadu výhod. 

                                                 
6
 Statistika EUROSTATu bere v úvahu podniky s více neţ deseti zaměstnanci a nezahrnuje zemědělství a státní 

administrativu. 
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a) Zákon na podporu investic (Investment Promotion Act) 

Pobídky na základě Zákona na podporu investic jsou rozděleny do tří typů, konkrétně 

se jedná o třídu A, třídu B a prioritní investiční projekty. Tyto tři typy se mezi sebou liší 

minimální výší investované částky, ale i minimálním počtem nově vytvořených pracovních 

míst v rámci daných sektorů bulharské ekonomiky.  

V Tabulce 3.5 je moţné vidět kritéria minimální výše investovaných částek v rámci 

jednotlivých sektorů uváděných InvestBulgaria Agency (2014b). Tyto částky se pohybují  

od 0,5 do 2,5 mil. EUR pro třídu B a od 1 do 5 mil. EUR pro třídu A. Pro investiční projekty 

spojené s aktivitami ve zpracovatelském průmyslu jsou nastaveny minimální výše 

investovaných částek nejvýše, naopak pro projekty spojené s high-tech sektorem jsou v rámci 

daných tříd nejniţší.  

Tabulka 3.5 Kritérium minimální výše investované částky (v mil. EUR) 

Region nebo sektor  Třída B Třída A 

Aktivity ve zpracovatelském průmyslu  2,5 5 

V oblastech s vysokou nezaměstnaností nebo vyšší než průměr země 1 2 

High-tech aktivity ve zpracovatelském průmyslu  1 2 

Aktivity v sektoru služeb jako např.:  

0,75 1,5  - skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
 - outsourcing obchodních procesů (pro administrativní a kancelářské    
   činnosti) 

High-tech aktivity v sektoru služeb jako např.: 

0,5 1 
 - ICT a počítačové technologie 

 - výzkum a vývoj 
 - vzdělání  

 - účetnictví a audit 
Zdroj: InvestBulgaria, 2014b; vlastní úprava. 

 

 V Tabulce 3.6 je zachyceno kritérium minimálního počtu nově vytvořených míst 

spojených s daným investičním projektem. Přičemţ u zpracovatelského průmyslu a sektoru 

sluţeb je toto kritérium doplněno o minimální výši investičního projektu. V rámci 

zpracovatelského průmyslu tak např. investiční projekt, díky němuţ vznikne minimálně  

150 nových pracovních míst a investovaná částka bude minimálně 1 mil. EUR, uţ je 

klasifikován jako projekt spadající do třídy A. Tudíţ oproti předcházející Tabulce 3.5 si lze 

povšimnout niţší minimální výše investované částky za cenu vytvoření alespoň 150 nových 

pracovních míst.  
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Tabulka 3.6 Kritérium nově vytvořených pracovních míst (počet pracovních míst) 

Region nebo sektor Třída B Třída A 

Zpracovatelský průmysl 
1 mil. EUR 2 mil. EUR 

100 150 

Sektor služeb 
0,25 mil. EUR 0,5 mil. EUR 

100 150 

V oblastech s vysokou nezaměstnaností nebo  
10 25 

vyšší než průměr země 

High-tech aktivity ve zpracovatelském průmyslu  10 25 

High-tech aktivity v sektoru služeb jako např.: 

25 50 

 - ICT a počítačové technologie 

 - výzkum a vývoj 

 - vzdělání  

 - účetnictví a audit 
Zdroj: InvestBulgaria, 2014b; vlastní úprava. 

 

 Pokud budou tato kritéria splněna, mohou investoři spadající jak do třídy A, tak třídy 

B, získat informační servis, zkrácenou administrativní podporu o jednu třetinu časového 

období stanoveného zákonem, nebo finanční podporu aţ do výše 25 % na odborné vzdělávání 

a poradenství. Investoři, jejichţ projekty plní kritéria pro třídu A mohou navíc získat 

individuální poradenské a administrativní sluţby, coţ znamená, ţe od příslušných orgánů 

obdrţí veškeré dokumenty poţadované na základě stávajících právních předpisů odpovídající 

jejich investičnímu projektu. Mohou ale rovněţ získat i finanční podporu spojenou 

s výstavbou prvků technické infrastruktury. 

 K tomu, aby mohl investor čerpat výhod týkajících se prioritních investičních 

projektů, musí jeho investiční projekt opět splňovat určitou minimální investovanou výši  

a minimální počet nově vytvořených pracovních míst. Konkrétní hodnoty pro jednotlivé 

sektory jsou uvedeny v Tabulce 3.7. Pokud budou tyto podmínky splněny, můţe investor 

vyuţít všech pobídek týkajících se třídy A i B a navíc pro investiční projekty připadá 

institucionální podpora, finanční granty aţ do výše 50 % na projekty v oblasti vzdělání, 

výzkumu a vývoje a aţ do výše 10 % na investice do zpracovatelského průmyslu. Dále je zde 

moţnost získání státního a obecního majetku za niţší neţ trţní ceny, nebo vytvoření PPP
7
 

projektů s obcemi, s univerzitami apod. 

                                                 
7
 Termín PPP označuje formu spolupráce mezi veřejnými orgány a podnikatelským sektorem, která směřuje 

k zajištění financování, výstavby, renovaci, řízení či udrţování infrastruktury nebo poskytování sluţeb. 
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Tabulka 3.7 Kritéria pro prioritní investiční projekt 

Region nebo sektor  
Investovaná částka  Nově vytvořená  

 v mil. EUR pracovní místa 

Obecný případ (celá země, všechny sektory) 50 200 

Ve výstavbě průmyslové zóny a jejího rozvoje 
25 70 

 v průmyslový park  

V oblastech s vysokou nezaměstnaností nebo  
25 100 

vyšší než průměr země  

High-tech aktivity ve zpracovatelském průmyslu  25 100 

Ve výstavbě technologického parku  15 50 

Ve vzdělání, IT, výzkumu a vývoji atd.  10 50 
Zdroj: InvestBulgaria, 2014b; vlastní úprava. 

 

b) Daňové pobídky 

Jak jiţ bylo řečeno, Bulharsko se snaţí nalákat zahraniční investory na daň z příjmů 

právnických osob, která činí pouhých 10 %, v oblastech s vysokou nezaměstnaností (tj. dle 

definice o 35 % a více neţ průměr Bulharska) je sazba této daně sníţena aţ na 0 %. Stejně 

atraktivní by pro investory mohla být standardně nízká sazba daně z příjmů fyzických osob, 

která dosahuje rovněţ pouze 10 %. Ve snaze nalákat zahraniční investory zavedlo Bulharsko  

i výjimku platby DPH na dovezené zařízení po dobu dvou let za podmínky, ţe výše investice 

během maximálně dvou let přesáhne 10 milionů leva, a zároveň bude vytvořeno nejméně  

50 nových pracovních míst a investor bude schopen projekt financovat. Z ostatních pobídek 

v daňové oblasti můţe investor vyuţít moţnosti odpisovat výdaje na výzkum a vývoj nebo 

zrychlených dvouletých odpisů na počítače a nová výrobní zařízení aj.  

c) Pobídky na podporu zaměstnanosti 

Pobídky na podporu zaměstnanosti umoţňují podnikům získat aţ roční minimální 

mzdu a úhradu sociálního a zdravotního pojištění v případě, ţe zaměstnají určitý okruh osob 

přes pracovní agenturu. Určitým okruhem osob jsou myšleni např. nezaměstnaní do 29 let 

věku bez pracovních zkušeností, matky samoţivitelky pečující o děti do 3 let, nezaměstnané 

ţeny nad 50 let a muţi nad 55 let apod.  

 

 

 



38 

 

3.3 Vývoj přímých zahraničních investic v Rumunsku 

 Po uzavření vyjednávání o vstupu Bulharska a Rumunska do EU, se i Rumunsko těšilo 

z rekordního přílivu PZI. OECD (2005) hodnotila Rumunsko z tohoto pohledu velice 

pozitivně, kdyţ jej pro rok 2004 označila za jednoho z největších příjemců PZI 

v jihovýchodní Evropě. Rostoucí trend přílivu PZI byl vítán zejména z důvodu potřeby 

zahraničního kapitálu pro hospodářský rozvoj Rumunska. 

 Z Grafu 3.5, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 5, je moţné vidět, ţe v roce 2004 

se příliv PZI podíl na rumunském HDP 8,5 %, coţ představovalo třetí nejvyšší hodnotu  

po Lucembursku a Bulharsku (EUROSTAT, 2014b). V letech 2004 aţ 2008 lze pozorovat 

víceméně rostoucí trend v přílivu PZI, především v roce 2006 a 2008, kdy došlo k výraznému 

téměř dvojnásobnému nárůstu oproti roku 2004. Pro období roku 2004 aţ 2006 byl také 

charakteristický rostoucí trend investic do základního a ostatního kapitálu, ale rostl i příliv 

reinvestovaného zisku.  

Pozitivní trend v této oblasti v roce 2004 aţ 2006 je přisuzován dle Chirilă - Donciu 

(2012) zejména rozsáhlým privatizacím, ke kterým docházelo v oblasti bankovnictví  

a průmyslu. Nebyla to však pouze privatizační kampaň, která lákala zahraniční investory. 

Očekávaný vstup Rumunska do EU, jeho geografická poloha, nízké mzdové náklady  

a zlepšení podnikatelského prostředí v souvislosti s přistoupením Rumunska k EU v roce 

2007, motivovalo zahraniční investory k tomu, aby zde směřovali své investice. Mezi 

významné investory v Rumunsku v letech 2004 aţ 2006 patřily dle Library of Congress – 

Federal Research Division (2006b) velké potravinové řetězce z Německa, Francie nebo Velké 

Británie. Kanadské a italské společnosti se podílely na investicích do rozšiřování jaderné 

elektrárny Cernavoda. Do automobilky Dacia, která vyráběla 80 % vozidel v Rumunsku, opět 

vlastnicky vstoupil francouzský Renault. Rovněţ na modernizaci ţelezniční dopravy  

a na rozvoji telekomunikací se podílely přední evropské a světové společnosti. 

U Grafu 3.5 si lze v roce 2007 povšimnout poklesu v přílivu PZI, který lze vysvětlit 

tím, ţe „boom“ privatizace pod vedením PZI, která v posledních letech představovala 

přibliţně polovinu přílivu PZI, byl z velké části u konce. Navíc po sobě následující jednání 

ohledně výše mezd vyhnaly nahoru hodinové náklady práce, coţ ovlivnilo mezinárodní 

konkurenceschopnost Rumunska zejména v lehkém průmyslu, ve prospěch asijských zemí. 

Roku 2008 příliv PZI mírně vzrostl a na rumunském HDP se podílel 6,8 %. 
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Makroekonomická stabilizace, silný růst HDP, domácí trţní potenciál, stále relativně nízké 

hodinové náklady práce nebo členství Rumunska v EU měly výrazný podíl na tomto 

pozitivním vývoji (Pauwels a Ionita, 2008). S rokem 2008 se však zastavil příliv investic  

do základního a ostatního kapitálu, přičemţ klesající trend v rámci reinvestovaného zisku 

pokračoval i v tomto roce.  

Graf 3.5 Vývoj přílivu PZI do Rumunska (v % HDP) 

 

Zdroj: BNRO, 2014a, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

 S rokem 2009 se začaly projevovat následky finanční a ekonomické krize i na přílivu 

PZI do Rumunska. Jak je moţné vidět v Grafu 3.5, došlo v tomto roce k výraznému poklesu, 

kdy se příliv PZI oproti roku 2008 propadl více neţ o polovinu. Za poklesem přímých investic 

podle UNCTAD (2009) stály tři hlavní faktory. Prvním z faktorů byla schopnost firem 

investovat, která byla vlivem sníţeného přístupu k financím jak interním (pokles zisků), tak 

externím (zvýšení nákladů financování), omezena. Negativní ekonomické predikce 

představovaly druhý faktor. Oba faktory však byly doprovázeny třetím, souvisejícím se 

zvýšenou mírou vnímání rizika, která firmy donutila ke sníţení nákladů a neuskutečnění 

investičních plánů. Opatření zvyšující efektivnost a hledání úspor, vedoucí k vyšší odolnosti 

proti budoucímu moţnému zhoršení situace, nahradily strategie internacionalizace. 

Rozšiřování aktivit investorů na nové trhy se tak jevilo jako nákladné, rizikové a nejisté. 

 Negativní vývoj v roce 2009 v Rumunsku pokračoval i v následujících letech, kdy 

v roce 2011 příliv PZI dosahoval nejniţší hodnoty za celé sledované období a představoval 

1 815 mil. EUR (BNRO, 2014a). I přes tento negativní vývoj je třeba vnímat potenciál, který 
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Rumunsko má a který bude po překonání této krize opět lákat zahraniční firmy ke vstupu  

na trh. Členství v EU, velikost trhu a jeho nenasycenost nebo strategická poloha země jsou 

některými z faktorů, jeţ tuto zemi činí dlouhodobě perspektivní (Mostýn, 2009). Za pozitivní 

signál pro rumunskou ekonomiku v oblasti PZI lze povaţovat oţivení investičních toků,  

ke kterému došlo v roce 2012, kdy mírně vzrostl příliv PZI, ale i výše investic do ostatního 

kapitálu a reinvestovaného zisku. 

3.3.1 Složení přílivu přímých zahraničních investic   

 Stejně jako tomu bylo u Bulharska, významný podíl na přílivu PZI do Rumunska měly 

po celé sledované období, s výjimkou roku 2007, investice do základního kapitálu. U Grafu 

3.6, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 5, lze sledovat tento významný podíl investic  

do základního kapitálu, kdyţ i během krize jejich podíl na celkovém přílivu PZI vzrostl. 

Reinvestovaný zisk zaznamenal během sledovaného období zajímavý vývoj. Do roku 2007 

ponechávali investoři vytvořený zisk v Rumunsku, zatímco během krize se mateřské 

společnosti rozhodly raději pro repatriaci zisku, pokud byl vytvořen. Co se týče podílu 

ostatního kapitálu na přílivu PZI je moţné sledovat jeho proměnlivý vývoj po celé sledované 

období. 

Graf 3.6 Sloţení přílivu PZI do Rumunska (v %) 

 

Zdroj: BNRO, 2014a; vlastní zpracování. 
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 Pokles nebo růst investičních aktivit lze podle Gajduškové (2010) pozorovat na vývoji 

objemu a počtu fúzí a akvizic i investic na zelené louce. Přičemţ obě formy přímých investic 

v období krize zaznamenaly v případě Rumunska významný pokles v důsledku nedostatku 

financí, poklesu cen akcií a nepříznivých ekonomických výhledů.  

 Následující Tabulka 3.8 zachycuje počet mezinárodních prodejů a nákupů v rámci 

Rumunska. Rumunsko, stejně jako Bulharsko, stále více prodává své společnosti do zahraničí, 

neţ nakupuje zahraniční. Počet čistých prodejů v roce 2007 oproti předchozímu roku ještě 

vzrostl, ale v roce 2008 došlo k jeho poklesu. V roce 2009 byl dle Gajduškové (2010) 

v Rumunsku zaznamenán dokonce jeden z největších poklesů čistých prodejů v rámci zemí 

střední a jihovýchodní Evropy. U nákupů si lze opět povšimnout mnohem niţšího počtu,  

i niţšího poklesu v období krize. 

Tabulka 3.8 Počet přeshraničních fúzí a akvizic v Rumunsku  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

čisté prodeje   9   41   44   48   38   18   16   23   19 

čisté nákupy  1 -  1 - 1  7  3  6 - - 
Zdroj: UNCTAD, 2013a; vlastní úprava. 

 

 V Tabulce 3.9 je zachycen vývoj počtu investic na zelené louce. I tady je moţné vidět, 

ţe v Rumunsku převaţují zahraniční investice nad investicemi do zahraničí. Nárůst nových 

investičních projektů kulminoval v roce 2006, zatímco v roce 2009 došlo k výraznému pádu. 

Tabulka 3.9 Počet investic na zelené louce v Rumunsku 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

svět jako zdroj    182   265   388   388   367   212   233   249   200 

svět jako příjemce   9   12   13   11   29   13   14   9   15 
Zdroj: UNCTAD, 2013a; vlastní úprava. 

 

 Z výše popsaného je viditelné, ţe Rumunsko, ale i Bulharsko, se během krize potýkalo 

s poklesem všech druhů přílivu přímých investic. Ať uţ se jednalo o zakládání nových 

společností, vytvoření zisku a jeho reinvestice, nutnost splácení úvěrů či poklesu zájmů  

o nákup akcií. Díky svému charakteru nebyly investice na zelené louce krizí tolik postiţeny, 

ale zato si lze povšimnout jejich pomalejšího růstu v době oţivení neţ u fúzí a akvizic 

(Gajdušková, 2010).  
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3.3.2 Přímé zahraniční investice z odvětvového hlediska  

 Na základě údajů BNRO (2014a) lze v Grafu 3.7, jehoţ vstupní data jsou součástí 

Přílohy 6, vidět, ţe nejvíce investic od roku 2004 do roku 2012 směřovalo  

do zpracovatelského průmyslu, zde zejména do hutnictví, zpracování ropy, výroby pryţových 

a plastových výrobků a rovněţ do výroby potravinářských, tabákových výrobků a nápojů. 

Značnou část svých investic směřovali zahraniční investoři do oblasti finančního 

zprostředkování a pojišťovnictví, maloobchodu a velkoobchodu a v neposlední řadě také  

do stavebnictví a činností v oblasti nemovitostí.  

Graf 3.7 PZI v Rumunsku ve vybraných odvětvích jako průměr za období 2004 – 2012   

               (v %) 

 

Poznámka: V poloţce „ostatní“ jsou zahrnuta odvětví, v nichţ přímé investice nepřesáhly 10 000 mil. EUR. 

Zdroj: BNRO, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

 Ukázalo se, ţe na PZI je závislý zejména rumunský průmysl, ale je potřeba 

podotknout, ţe výrazného růstu v tomto směru dosahují investice především mimo oblast 

průmyslu. K poměrně zásadním změnám dochází v posledních letech v odvětvovém sloţení 

PZI směřujících do Rumunska. Dle Pauwels a Ionita (2008) se zájmy investorů začínají 

diverzifikovat z vyuţívání výhod spočívajících v nízkých nákladech vyuţitelných zejména 

v odvětvích s nízkou přidanou hodnotou, směrem k odvětvím s vyšší přidanou hodnotou 

v souvislosti s větším důrazem na rostoucí domácí trh Rumunska. Tato skutečnost se odráţí  
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i v rostoucím podílu PZI v sektoru sluţeb. Početné obyvatelstvo a zvyšující se ţivotní úroveň 

Rumunska patřily k faktorům, které motivovaly zahraniční investory k investicím do oblasti 

finančního zprostředkování a pojišťovnictví nebo velkoobchodu a maloobchodu. 

Diverzifikace investic, k níţ v Rumunsku v posledních letech dochází, je teprve ve své rané 

fázi a nedosahuje úrovně zemí střední a východní Evropy.  

3.3.3 Přímé zahraniční investice z teritoriálního hlediska 

 Jak je moţné vidět na Grafu 3.8, jehoţ vstupní údaje jsou součástí Přílohy 7, 

z geografického hlediska se na kapitálu investovaném v Rumunsku podílí největší měrou 

Nizozemsko s 20 %, Rakousko s 19 % a Německo s 12% podílem. Mezi země, jejichţ 

celkový objem investovaného kapitálu přesahuje 10 000 mil. EUR, patří ještě Francie, Řecko, 

Itálie, Kypr a Švýcarsko.  

 Podíl zahraničních investic ze zemí EU ve sledovaném období činil více neţ 85 %  

a z Evropy celkově pocházelo přes 90 % objemu zahraničních investic. Z mimoevropských 

států do Rumunska směřovalo pouze necelých 5 % zahraničního kapitálu a nejvýznamnějšími 

investory byly USA a Turecko.   

Graf 3.8 PZI v Rumunsku z vybraných zemí jako průměr za období 2004 – 2012 (v %) 

 

Poznámka: V poloţce „ostatní“ jsou zahrnuty země, jejichţ přímé investice nepřesáhly 10 000 mil. EUR. 

Zdroj: BNRO, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 
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3.4 Lokalizační faktory přímých zahraničních investic Rumunska  

 Stejně, jako tomu bylo u Bulharska, i pro Rumunsko jsou rozebrány vybrané 

lokalizační faktory. V krátkosti jsou však nastíněny i výhody, na které se samotné Rumunsko 

snaţí nalákat zahraniční investory. 

 Dle Romanian Center for Trade and Investment Promotion (2012) spočívá atraktivita 

Rumunska v celé řadě oblastí, z nichţ jsou vybrány pouze některé. Jako první je zdůrazňován 

velký trţní potenciál, coţ dokazuje to, ţe rumunský trh je jeden z největších v jiţní  

a střední Evropě. Geografická poloha u Černého moře umoţňuje snadný přístup k zemím 

Společenství nezávislých států a Blízkého východu a funguje tak jako rozcestí mezi těmito 

oblastmi a EU. Rumunsko je rovněţ členem EU, NATO a dalších mezinárodních organizací 

jako jsou např. MMF, Světová banka nebo WTO. V oblasti zdrojů jsou prezentovány výhody, 

jako je kvalifikovaná pracovní síla se solidní znalostí v oblasti technologií a strojírenství nebo 

bohaté přírodní zdroje, včetně úrodné zemědělské půdy, ropy a zemního plynu. Za rumunskou 

výjimečnost mezi ostatními zeměmi EU jsou povaţovány nízké korporátní daně, kdy sazba 

daně ve výši 16 % patří mezi vyspělými zeměmi k nejniţší. Lákadlem pro zahraniční 

investory je poměrně štědře nastavený systém investičních pobídek, v jehoţ rámci je moţné 

získat dotace státní i regionální, přes vědu a výzkum aţ na ekologické projekty. Vyzdviţena je 

vysoce rozvinutá průmyslová infrastruktura. Celkově je pak rumunská infrastruktura 

povaţována za oblast s vysokým potenciálem růstu, stejně jako oblast cestovního ruchu. 

3.4.1 Velikost trhu  

 Velikost trhu Rumunska je stejně jako u Bulharska sledována pomocí ukazatele HDP 

na obyvatele, jehoţ vývoj v letech 2004 aţ 2012 je zachycen v Tabulce 3.10.  Přestoţe úroveň 

rumunského HDP na obyvatele je vyšší, neţ tomu bylo u Bulharska, stále jsou vykazovány 

velice nízké hodnoty ve srovnání s průměrem zemí staré členské základny EU. Po Bulharsku 

je tak Rumunsko druhou zemí s nejniţším HDP na obyvatele v rámci zemí EU (EUROSTAT, 

2014c). Ale i v případě této země platí, ţe dynamika růstu a nenasycenost trhu by mohla být 

jedním z faktorů motivující zahraniční investory zde investovat. 
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Tabulka 3.10 HDP na obyvatele ve vybraných zemích EU (v EUR) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EU-15 26 400 26 800 27 500 28 200 28 000 26 600 27 100 27 400 27 100 

Bulharsko  2 800 3 000 3 200 3 400 3 700 3 500 3 500 3 700 3 700 

ČR 9 600 10 200 10 900 11 500 11 700 11 100 11 400 11 600 11 500 

Maďarsko  8 400 8 800 9 200 9 200 9 300 8 700 8 800 8 900 8 800 

Polsko  6 200 6 400 6 800 7 300 7 600 7 800 8 000 8 300 8 500 

Rumunsko  3 500 3 700 4 000 4 200 4 600 4 300 4 200 4 300 4 400 

Slovensko  6 700 7 100 7 700 8 500 9 000 8 600 8 900 9 200 9 400 

Slovinsko  13 800 14 400 15 100 16 100 16 600 15 200 15 300 15 400 15 000 
Zdroj: EUROSTAT, 2014c; vlastní úprava. 

 

3.4.2 Pracovní síla  

 Nízké pracovní náklady motivují příliv zahraničního kapitálu i v případě Rumunska. 

Při pohledu na Tabulku 3.11, v níţ jsou zaznamenány vybrané ukazatele trhu práce zemí 

střední a jihovýchodní Evropy a jejíţ plnou podobu je moţné najít v Příloze 4, lze sledovat 

nízkou úroveň mzdových nákladů, avšak i nízkou úroveň produktivity práce. I přes tento fakt, 

čerpá Rumunsko stále z výhody nízkých nákladů převyšující nevýhodu niţší produktivity.  

Jak upozorňuje Vintrová (2010) vyšší nákladová konkurenceschopnost Rumunska i Bulharska 

se projevuje ve snahách zahraničního kapitálu o přesun některých jednoduchých výrob  

do těchto zemí.  

Tabulka 3.11 Vybrané ukazatele trhu práce vybraných zemí EU 

  

 Hodinové náklady práce (v EUR) 
     Produktivita práce za odpracovanou  

              hodinu (v PPS, EU27=100) 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Bulharsko  1,6 2,6 3,7 35,1 39,0 44,1 

ČR 5,9 9,2 10,6 67,0 68,5 67,3 

Maďarsko  6,0 7,8 7,5 56,6 59,3 61,8 

Polsko  4,6 7,6 7,4 49,8 50,2 59,2 

Rumunsko  1,9 4,2 4,4 31,5 43,6 44,4 

Slovinsko  10,7 13,9 14,9 78,8 83,4 86,3 

Slovensko  4,3 7,3 8,3 63,4 74,0 75,2 
Zdroj: EUROSTAT, 2014d, EUROSTAT, 2013ab; vlastní zpracování. 

 

 Stejně jako tomu bylo u Bulharska, i v Rumunsku docházelo ve sledovaném období 

k růstu hodinových nákladů práce. Dvojnásobný nárůst, ke kterému došlo v roce 2008 oproti 

roku 2004, je spojen s jiţ zmiňovanými opakovanými vyjednáváními ohledně výše mezd, ale 
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celkově s napjatější situací na trhu práce, která byla dle Pauwels, Ionita (2008) spojena 

s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a částečně i velkým počtem emigrantů. Právě tyto 

okolnosti měly přispět k výraznému růstu mezd zejména v soukromém sektoru. I kdyţ byla 

úroveň mezd v průmyslových odvětvích s vyšší přidanou hodnotou konkurenceschopná, 

muselo se, a stále musí, Rumunsko potýkat se zvyšující se konkurencí ze strany asijských 

firem, která se projevuje především v odvětvích s tradičně nízkými mzdami, jako jsou textilní 

nebo koţedělný průmysl. Znepokojujícím aspektem období roku 2004 aţ 2008 byl rovněţ 

fakt, ţe vliv niţších pracovních nákladů byl překrýván relativně nízkou produktivitou práce.  

 Po roce 2008 se v Rumunsku ale dařilo drţet koncept levné pracovní síly v rámci zemí 

EU, coţ potvrzuje fakt, ţe v roce 2012 došlo k navýšení hodinových mzdových nákladů 

oproti roku 2008 pouze o 4,6 %. Úroveň mzdových nákladů tak pro rok 2012 zůstala po 

Bulharsku druhou nejniţší v rámci zemí EU.  

3.4.3 Investiční pobídky 

 Rumunsko nabízí poměrně propracovaný systém investičních pobídek. Programy 

státní podpory jsou rozděleny do několika kategorií, přičemţ stručný popis těch 

nejdůleţitějších je uveden v následujícím textu. Konkrétní formy dotací nabývají různých 

podob od daňových úlev po státní granty.  

Primárním zdrojem informací je Romania Trade and Invest. Vzhledem 

k nedostupnosti webových stránek této rumunské investiční agentury, je vyuţit Country 

Report České spořitelny, jehoţ autory jsou Jedlička, Dlouhá, Majchráková a Kozelský (2013), 

kteří uvádějí jako zdroj právě Romania Trade and Invest.  

a) Udržitelný hospodářský rozvoj  

Pro investice nad 5 mil. EUR je určený státní program na udrţitelný hospodářský 

rozvoj, který rozlišuje 4 investiční kategorie. Tyto investiční kategorie jsou definované výší 

investice a počtem pracovních míst, coţ dokazuje Tabulka 3.12. Ţadatel v tomto případě musí 

z vlastních zdrojů uhradit alespoň 50 % nákladů projektu, přičemţ v regionu Bucharest-Ilfov 

mohou být poskytnuty dotace v maximální výši 40 % nákladů projektu. 
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Tabulka 3.12 Rozdělní projektů do 4 investičních kategorií 

Počáteční investice Minimální počet nových pracovních míst 

5-10 mil. EUR 50 

> 10 mil. EUR 100 

> 20 mil. EUR 200 

> 30 mil. EUR 300 
Zdroj: Romania Trade and Invest (převzato z Jedlička, Dlouhá, Majchráková a Kozelský, 2013). 

 

b) Velké investice v regionech 

Státní program podporující investice v regionech přesahující 100 mil. EUR, je 

zaměřen na velké podniky, jejichţ uznatelné náklady v rámci investičního projektů činí více 

neţ 50 mil. EUR, a které vytvoří minimálně 500 nových pracovních míst. Konkrétní výše 

dotace v rámci tohoto programu je stanovena pomocí vzorce zohledňujícího výši investované 

částky, dotační strop a cílový region. Z vlastních zdrojů však musí ţadatel uhradit minimálně 

25 % nákladů projektu. Je třeba upozornit, ţe dotace se nevztahují na některá odvětví, jako 

jsou např. uhelný a ocelářský průmysl, doprava nebo rybolov. 

c) Investice do nových technologií a zaměstnanosti 

Další moţnost získání dotace se nabízí v rámci státního programu pro investice  

do nových technologií. Ţadatel můţe dotaci získat, pokud vytvoří nejméně 200 nových 

pracovních míst a z vlastních zdrojů uhradí minimálně 20 % částky projektu. Dotace však 

mohou být poskytnuty pouze na určité oblasti činností, jako jsou zpracovatelský průmysl 

(kromě výroby alkoholu a cigaret), výroba a dodávky elektřiny, plynu, telekomunikační 

sluţby, software, IT sluţby nebo výzkum a vývoj.  

d) Investice do energie 

Různá daňová zvýhodnění lze v Rumunsku získat na investice do obnovitelných 

zdrojů energie (elektrárny sluneční, větrné, malé hydroelektrárny, elektrárny spalující 

biomasu, bioplyn atd.). Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je osvobozena od spotřební 

daně, přičemţ společnosti vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů mohou vyuţít 

zrychleného odpisování pro technologická zařízení, počítače a související zařízení.  

Od místních daní jsou osvobozeny nemovitosti, jeţ slouţí k provozu hydroelektráren, 

tepelných a jaderných elektráren.  
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e) Investice do průmyslových parků  

V Rumunsku vešel v platnost nový zákon č. 186/2013 ze dne 25. června 2013  

o zřízení a provozování průmyslových parků. Díky tomuto zákonu mají podnikatelé 

provozující svou činnost v rámci průmyslových parků nárok na různé daňové úlevy (např. 

osvobození od pozemkové daně nebo daně ze staveb), ale i na další státní pobídky.  

f) Speciální daňové a zaměstnanecké pobídky  

I v některých dalších případech rumunská vláda nabízí zajímavé daňové úlevy. Co se 

týče výzkumu a vývoje, pak společnosti podnikající v tomto odvětví mají nárok na speciální 

50% odpočet uznatelných nákladů u daně z příjmů právnických osob. Vyuţít mohou také 

zrychlené odpisování zařízení vyuţívaných pro výzkum a vývoj. 

Na některá aktiva, jako jsou např. stroje, zařízení, počítače, patenty, lze vyuţít 

zrychleného odpisování, přičemţ v prvním roce uţívání můţe být odepsáno maximálně 50 % 

hodnoty aktiva. Zbytek hodnoty lze odepsat lineární metodou ve zbývajících letech. 

Společnosti, které prodávají budovy slouţící k sociálním účelům (např. domovy 

důchodců, rehabilitační centra pro děti s postiţením nebo dětské domovy atd.) mohou vyuţít 

5% sazby DPH. I tady je ale nutné splnit určité podmínky nutné pro získání úlevy. Budova 

musí být dodávána jako bydlení pro jednotlivce nebo rodiny, její maximální uţitná plocha je 

120 m
2 

a hodnota nemovitosti je niţší neţ 380 000 LEU bez DPH. 

Měsíční grant mohou získat i zaměstnavatelé v případě zaměstnání čerstvých 

absolventů, kdy se výše grantu odvíjí od úrovně vzdělání absolventa. Aby zaměstnavatel mohl 

vyuţít této podpory, musí zaměstnat absolventa na dobu nejméně 3 let. Při splnění určitých 

podmínek mohou být zaměstnavatelé dokonce osvobozeni od placení příspěvků  

za zaměstnance do fondu nezaměstnanosti.  

g) Podpora investic při čerpání z fondů EU 

Další formu podporu představují granty, které se udělují v případě čerpání prostředků 

z fondů EU. Týkají se operačních programů Zvýšení konkurenceschopnosti (Výzkum, vývoj  

a inovace), Regionálního operačního programu a Národního programu na rozvoj venkova 

(např. investice do zemědělských podniků, modernizace zemědělských budov, strojů a dalšího 

vybavení).   
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4 PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC A VNĚJŠÍ 

EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA BULHARSKA A RUMUNSKA 

 Globalizace obchodních a kapitálových toků mezi zeměmi podporovala dle Spěváčka 

(2011) vznik značných vnějších nerovnováh. Globální makroekonomická rovnováha v období 

expanze světové ekonomiky vzrostla v důsledku značné rozvinutosti finančního sektoru, 

liberalizace kapitálových toků, dostatku volných finančních prostředků, nízkých úrokových 

měr ale i optimistických očekávání budoucího vývoje. Došlo k expanzi úvěrů a půjček, které 

umoţňovaly pokrýt deficity běţného účtu jedné skupiny zemí z úspor druhé skupiny zemí. 

Vnější nerovnováhy vznikly jako výsledek řady vnitřních a vnějších faktorů a vedly  

ke sníţení konkurenceschopnosti deficitních zemí. Finanční krize následně narušila dřívější 

toky kapitálu a poukázala na nebezpečí plynoucí z vysokých deficitů běţného účtu.  

 V souvislosti se vznikem nerovnováh je třeba zdůraznit významnou roli 

mezinárodního toku kapitálu a s ním spojeného přílivu PZI, který na jedné straně podporuje 

exportní výkonnost ekonomiky, avšak na druhé straně vede k odlivu prvotních důchodů  

ve formě dividend a reinvestovaných zisků (Spěváček, 2011). Stejně tak je důleţité 

připomenout, ţe právě prostřednictvím určité části přílivu PZI dochází k nedluhovému 

financování deficitu běţného účtu platební bilance, jak zaznělo v druhé kapitole této práce. 

 Vnější ekonomická rovnováha je sledována pomocí nejpouţívanějšího a tradičního 

ukazatele udrţitelnosti vnější rovnováhy země a to prostřednictvím podílu deficitu běţného 

účtu platební bilance na HDP. Překročení pětiprocentní hranice tohoto ukazatele je 

zahraničními investory vnímáno jako rizikové. Jedná se o tradiční indikátor pravidelně 

sledovaný ratingovými agenturami a MMF, které jej vyuţívají při hodnocení vnější stability 

jednotlivých zemí a při predikci moţného propuknutí měnové krize. Tento tokový přístup 

hodnocení vnější stability země je často konfrontován s přístupem stavovým, tzn. stavem 

celkové zahraniční zadluţenosti (Marková, 2012), proto je v krátkosti pozornost věnována  

i tomuto ukazateli. 

Je třeba podotknout, ţe indikátory vnější ekonomické rovnováhy, mezi které patří 

nejen ukazatel podílu zahraničního dluhu k HDP, ale i  podíl deficitu běţného účtu na HDP, 

vykazují řadu metodologických problémů. Jak však uvádí Durčáková a Mandel (2007) jejich 

význam je právě proto nutné spatřovat především v psychologických účincích na chování 

zahraničních investorů. 
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4.1 Vývoj struktury běţného účtu Bulharska 

 Běţný účet Bulharska během let 2004 aţ 2012 prošel dvěma vývojovými etapami, 

které lze rozdělit na období před vypuknutím finanční krize a období následné recese, která 

zasáhla bulharskou ekonomiku ke konci roku 2008 a naplno se projevila v roce 2009. Pro tyto 

dvě etapy byly charakteristické určité převládající tendence, jeţ jsou rozebrány v následujícím 

textu. 

 Před vypuknutím finanční krize v letech 2004 aţ 2008 byl deficit běţného účtu taţen 

rok od roku vyššími schodky obchodní bilance, o čemţ je moţné se přesvědčit v Grafu 4.1, 

jehoţ vstupní údaje jsou součástí Přílohy 8. Zatímco bilance sluţeb a běţných převodů tyto 

vysoké schodky přibliţně z jedné třetiny kompenzovaly, vliv bilance výnosů byl zejména 

v letech 2004 a 2005 minimální. Od roku 2006 se ale schodek této bilance začal podílet  

na prohlubování deficitu běţného účtu.  

 V souvislosti s rostoucím deficitem běţného účtu v období let 2004 aţ 2007 je třeba 

brát v úvahu poměrně vysoký a dynamický hospodářský růst Bulharska, který byl taţen 

především silnou domácí poptávkou, v níţ převaţoval vliv soukromé spotřeby podpořené 

růstem reálných mezd a zvyšujícím se zadluţováním obyvatelstva (BNB, 2008). V období 

této hospodářské expanze byla silná domácí poptávka uspokojena dovozem, který významně 

převyšoval vývozy. V roce 2007 deficit běţného účtu dosáhl 25,2 % bulharského HDP, coţ ve 

srovnání např. s ostatním členskými zeměmi EU představovalo nejvyšší hodnotu tohoto roku 

(EUROSTAT, 2014e).  

Jak je moţné vidět na Grafu 4.1, druhá vývojová etapa bulharského běţného účtu byla 

charakteristická výrazným sniţováním schodku obchodní bilance a stále významnějším 

kompenzačním vlivem rostoucího přebytku bilance sluţeb a běţných převodů, díky kterému 

běţný účet dosáhl v roce 2011 alespoň velmi nízkého přebytku běţného účtu ve výši 0,1 % 

HDP (BNB, 2014d). Bilance výnosů se však i nadále negativně podílela na saldu běţného 

účtu.  
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Graf 4.1 Vývoj bilance běţného účtu Bulharska a jeho sloţek (v % HDP) 

 

Zdroj: BNB, 2014d, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování.  

 

Recese, která naplno zasáhla bulharskou ekonomiku v roce 2009, byla spojena 

s poklesem domácí poptávky a s ním spojeným výrazným sníţením dovozů, coţ vedlo  

ke sníţení deficitu běţného účtu a ke zmírnění vnější nerovnováhy. Od roku 2010 docházelo  

k oţivování bulharské ekonomiky, kdy největší podíl na růstu HDP měly zejména rostoucí 

vývozy. V roce 2011 došlo k vytvoření jiţ zmíněného přebytku, který byl pozitivně ovlivněn 

stále se zlepšující bilancí v obchodu a sluţbách, a to jak v důsledku rostoucích vývozů, tak 

vlivem zpomalení růstu dovozu (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 

2011). S oţivováním ekonomické aktivity a zahraničního obchodu však v roce 2012 začala 

nerovnováha na běţném účtu opět narůstat. 

4.2 Dopad přímých zahraničních investic na obchodní bilanci Bulharska 

Srholec (2004) uvádí, ţe příliv PZI deficit běţného účtu nejen financuje, ale aktivity 

nadnárodních firem se rovněţ v hostitelské zemi výrazně promítají do jeho struktury  

i hodnoty. Jak bylo moţné vidět v předchozí podkapitole, právě výrazný schodek obchodní 

bilance v letech 2004 aţ 2010 stál za deficitem běţného účtu Bulharska. Ve statistice platební 

bilance Bulharska však nejsou transakce podniků pod zahraniční kontrolou v obchodu se 

zboţím a sluţbami publikovány odděleně od transakcí domácích podniků, coţ analyzování 

dopadu PZI na obchodní bilanci Bulharska výrazně ztěţuje. Z tohoto důvodu je tato 
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podkapitola podloţena zejména empirickými studiemi zabývajícími se vlivem PZI na export  

a import hostitelských zemí.  

 Jiţ v teoretické části byl zmíněn vliv PZI na obchodní bilanci, který záleţí na celé 

řadě aspektů. Jak uvádějí Rădulescu a Şerbănescu (2012) je však pravděpodobné, ţe deficit 

obchodní bilance je významně ovlivněn sektorovým sloţením PZI. Pokud PZI směřují  

do obchodovatelného sektoru, mělo by ve střednědobém horizontu dojít ke zvýšení vývozu, 

zatímco ţádný takový účinek neplatí v případě PZI směřujících do neobchodovatelného 

sektoru, kde typickou neobchodovatelnou poloţkou jsou sluţby.  

 Přímé zahraniční investice směřované do sektorů neobchodovatelného charakteru 

bývají spojeny s vyšším dovozem, coţ potvrzuje skutečnost, ţe země, do kterých takovýto typ 

PZI proudil, se potýkaly s vysokými deficity běţného účtu. Za jeden z důvodů silné vazby 

mezi PZI v neobchodovatelných sektorech a vysokými dovozy je povaţován značný nárůst 

úvěrů, který tento typ PZI doprovází.  Souvislost mezi PZI do neobchodovatelného sektoru  

a růstem úvěrů je skutečně pozitivní, coţ dokazuje značný podíl těchto investic v odvětví 

finančního zprostředkování. Navíc tyto PZI mohou vyvolat rovněţ silný růst domácí 

poptávky, s níţ je spojen i růst dovozu, zatímco PZI směřující do obchodovatelného sektoru 

zvyšují dovoz pouze krátkodobě. Toto naznačuje, ţe země, do nichţ směřují PZI převáţně 

orientované na neobchodovatelný sektor se budou spíše potýkat s deficitem obchodní bilance, 

neţ země, v nichţ většina PZI směřuje do obchodovatelného sektoru. Ukazuje se, ţe právě 

PZI v obchodovatelném sektoru zlepšují ve střednědobém horizontu obchodní bilanci, a to 

vzhledem k pozitivní závislosti tohoto typu investic a vývozem (Rădulescu a Şerbănescu, 

2012).  

 Tuto teorii potvrzuje korelační koeficient „cross - country“, který ukazuje, ţe v zemích 

střední a východní Evropy jeden dolar PZI směřujících do obchodovatelného sektoru vede  

ke zvýšení vývozu o přibliţně 3,5 dolaru. V případě zahrnutí i PZI směřujících  

do neobchodovatelného sektoru stále existuje pozitivní vztah mezi PZI a vývozem avšak 

v menší míře (1,8 dolaru na rozdíl od 3,5) (Rădulescu a Şerbănescu, 2012).  

 V třetí kapitole bylo moţné vidět, ţe nejvíce investic od roku 2004 směřovalo 

v Bulharsku právě do neobchodovatelného sektoru v jeho rámci do činností v oblasti 

nemovitostí, pronájmu a podnikání a také finančního zprostředkování. Při pohledu na Graf 

4.2, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 9, se lze přesvědčit o vysokém podílu importu  
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na HDP, čímţ se potvrzuje pozitivní závislost mezi PZI směřujícími do neobchodovatelného 

sektoru a dovozem. Zatímco od roku 2004 výrazným způsobem rostly PZI zejména v sektoru 

sluţeb, PZI ve zpracovatelském průmyslu rostly také, ale pomalejším tempem. Na základě 

Grafu 4.2 je moţné sledovat niţší podíl exportu na HDP, coţ odpovídá zmiňované pozitivní 

závislosti PZI směřujících do obchodovatelného sektoru a vývozem.   

Graf 4.2 Vývoj exportu a importu zboţí v Bulharsku (v % HDP) 

 

Zdroj: BNB, 2014d, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

 Bulharsko se tak potýkalo s nízkým přílivem PZI směřujících do odvětví s vysokou 

přidanou hodnotou a vyţadující vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Navíc bulharský trh 

čelil nízké kupní síle obyvatelstva a domácím dodavatelům se nedařilo naplnit domácí 

poptávku (Rădulescu a Şerbănescu, 2012).  

Výše zmíněné aspekty spojené s přílivem PZI se podílely na značném prohlubování 

deficitu obchodní bilance zejména v letech 2004 aţ 2009. Spolu s poklesem přílivu PZI 

v souvislosti s globální finanční krizí a navazujícími úspornými opatřeními se podařilo sníţit 

deficit obchodní bilance i vnější nerovnováhu. 

Při zohlednění lokalizačního faktoru pracovní síly, konkrétně hodinových nákladů 

práce, které jsou v rámci zemí EU nejniţší, se lze domnívat, ţe právě tento faktor do značné 

míry ovlivňoval příliv PZI směřujících do Bulharska. Jak zmiňuje Zamrazilová (2008) 

z dlouhodobého hlediska je důraz na význam levných pracovních nákladů značně varovným 

signálem. Koncentrace tohoto typu investic, která bývá obvykle spojena se středně vyspělou 

produkcí a vytvářející posléze odpovídající strukturu nabídkové strany ekonomiky, se můţe 
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stát brzdou přechodu ke kvalitativně a technologicky nejvyspělejším výrobám. Proto je velmi 

důleţité, aby se odvětvová struktura přílivu zahraničního kapitálu v Bulharsku posunula  

od investic náročných na pracovní sílu směrem k oborům s vysokou přidanou hodnotou  

a vývojovým centrům. Určitou snahu o tento přechod lze sledovat např. u investičních 

pobídek, kde platí, ţe pro investiční projekty spojené s high-tech sektorem jsou nastaveny 

nejniţší minimální výše investovaných částek. Pokud však bude komparativní výhoda 

v podobě nízkých pracovních nákladů i nadále převládat, lze se obávat, ţe Bulharsko bude 

zemí montoven a levné pracovní síly.  

4.3 Dopad přímých zahraničních investic na bilanci výnosů Bulharska 

 Vývoj běţného účtu platební bilance Bulharska byl negativně ovlivňován nejen 

významným schodkem obchodní bilance, ale od roku 2006 i schodkem bilance výnosů,  

o čemţ se bylo moţné přesvědčit v podkapitole 4.1. Je potřeba si uvědomit, ţe právě bilance 

výnosů koncentruje určitou zpětnou vazbu mezi běţným a finančním účtem. 

Bilanci výnosů ovlivňují dva faktory, a to práce a kapitál. Výdajovou (i příjmovou) 

strukturu bilance výnosů proto tvoří výnosy z kapitálu (investic) a náklady na práci cizinců  

(u příjmů se jedná o příjmy z práce v zahraničí). Saldo bilance výnosů tak představuje součet 

salda výnosů z práce a salda z investic, které je tvořeno saldem z PZI, portfoliových  

a ostatních investic. 

Při pohledu na Graf 4.3, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 10, se lze přesvědčit 

o tom, ţe hlavní část salda bilance výnosů byla od roku 2006 tvořena pasivním saldem PZI. 

Výjimkou, kdy byl v rámci bilance výnosů vykazován přebytek, byly roky 2004 a 2005, coţ 

bylo zapříčiněno značně pozitivním saldem výnosů z práce. Vliv portfoliových investic  

na bilanci výnosů byl od roku 2008 pozitivní, zatímco vliv ostatních investic byl po celé 

sledované období negativní. Přímé zahraniční investice je tak moţné označit za hlavní faktor, 

který od roku 2006 stojí za deficitem bilance výnosů.  
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Graf 4.3 Jednotlivá salda bilance výnosů Bulharska (v %) 

 

Zdroj: BNB, 2014d; vlastní zpracování. 

 

Za sledované období dominovaly platbám bilance výnosů výdaje spojené 

s předchozím přílivem PZI. Tyto platby představují reinvestice zisku, platby dividend a úroky 

z PZI. Naopak pro zahraničního vlastníka představují výnosy z PZI (Zamrazilová, 2006).  

Na základě Grafu 4.4, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 11, je moţné vidět, ţe největší 

vzestup reinvestice zisku zaznamenaly v roce 2006, ale ani v roce 2007 nepředstavovaly 

zanedbatelný podíl na platbách souvisejících s PZI. K významnému odlivu dividend došlo 

v roce 2008, přičemţ tento trend pokračoval i v letech 2009 a 2010. Tendence posunu  

od reinvestic k dividendám je v případě Bulharska viditelná, zatímco v letech 2004 aţ 2007 

byly přibliţně dvě třetiny zisku reinvestovány, v letech 2008 aţ 2012 došlo k jejich 

významnému propadu aţ do záporných hodnot. V období roku 2008 aţ 2010 zrcadlově rostl 

podíl vyplácených dividend, kdy se podíl repatriovaných zisků více neţ ztrojnásobil z 19 % 

v roce 2004 na 67 % v roce 2008. Především v letech 2006 aţ 2010 se postupně zvyšovala 

tendence k výplatě dividend. V roce 2008 navíc došlo poprvé k tomu, ţe výše dividend 

výrazně převýšila objem reinvestovaného zisku.  
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Graf 4.4 Struktura plateb výnosů z PZI v Bulharsku (v %) 

 

Zdroj: BNB, 2014d; vlastní zpracování. 

 

Kromě empirické evidence je postupná tendence od reinvestic k repatriacím 

v Bulharsku konformní s teoretickým konceptem ţivotního cyklu PZI. Jak tvrdí Zamrazilová 

(2008), ţivotní cyklus investic bývá většinou třífázový. Investice v jednotlivých fázích 

ţivotního cyklu prochází různou ziskovostí a různou proporcí rozdělení zisku. Pro první fázi 

je typické, ţe země získává kapitál pro samotnou investici. Tato fáze je obvykle ztrátová 

s výjimkou některých privatizačních investic, kdy je první fáze krátká nebo nenastává vůbec. 

Ve druhé fázi dochází k růstu výkonnosti, konkurenceschopnosti a zisku podniku. V této fázi 

je investorem generovaný zisk z větší části reinvestován za účelem rozšíření a dalšího rozvoje 

firmy. Výplata dividend, která postupně převaţuje nad reinvestováním zisku, přichází po 

stabilizaci firmy.  

Zmiňovaný ţivotní cyklus investice je třeba doplnit o výrazný vliv globální finanční 

krize, kdyţ se v roce 2008 výnosy z PZI absolutně sníţily a návazně se podstatně sníţil i podíl 

reinvestovaných zisků na těchto výnosech. Tento trend pokračoval i pro roky 2009 a 2010. 

Zmiňovaný vývoj rovněţ korespondoval s vývojem přílivu PZI rozebraném v třetí kapitole, 

kdyţ v roce 2008 došlo k významnému propadu přílivu PZI a v jejich rámci k poklesu 

reinvestovaného zisku.  

Dosud opomíjenou skupinou výnosů z PZI byly platby úroků z PZI, které od roku 

2008 nabývaly na významu. Tento vývoj taktéţ korespondoval s vývojem investic  
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do ostatního kapitálu. Zatímco v roce 2004 byly v rámci PZI čerpány mezipodnikové půjčky 

v rozsahu 17 % celkového přílivu PZI, v roce 2008 tvořily více neţ třetinu celkového přílivu.   

4.3.1 Vliv reinvestic zisku na běžný účet  

 V souvislosti s reinvestovaným ziskem je třeba doplnit jeho podvojné zapsání 

v platební bilanci. Na finančním účtu se objevuje na kreditní straně a na běţném účtu v bilanci 

výnosů na straně debetní. Růst reinvestovaného zisku se tak projevuje jednak ve zvýšení 

deficitu běţného účtu (nárok zahraničního investora na vytvořený zisk) a jednak ve zvýšení 

přílivu PZI (dodatečný vklad přímého investora do příslušného podniku). Jak potvrzuje 

Zamrazilová (2006), reinvestice zisku sice zhoršují výsledek běţného účtu, současně ale 

nepředstavují velké riziko pro vnější rovnováhu ekonomiky, protoţe na devizových trzích 

nevytváří tlaky na zahraniční financování deficitu. Jaký vliv měl reinvestovaný zisk  

na ukazatel podílu deficitu běţného účtu na HDP v Bulharsku, vypovídá Graf 4.5, jehoţ 

vstupní data jsou součástí Přílohy 12. 

Graf 4.5 Saldo běţného účtu Bulharska před a po očištění o reinvestice zisku (v % HDP) 

 

Zdroj: BNB, 2014d, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

 Z Grafu 4.5 je patrný rozdíl mezi ukazatelem podílu salda běţného účtu na HDP  

a ukazatelem podílu salda běţného účtu upraveného o reinvestovaný zisk na HDP. Především 

v letech 2004 aţ 2008 lze vidět, ţe zahrnování reinvestovaného zisku do nákladů v bilanci 

výnosů, zhoršovalo ukazatel podílu deficitu běţného účtu na HDP. Od roku 2009 se však 

projevil trend poklesu reinvestovaného zisku ve prospěch repatriovaného zisku a k výraznému 

zhoršení deficitu běţného účtu při nezahrnutí reinvestovaného zisku nedocházelo. Jak 
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upozorňuje Marková (2012), pokud by pokračoval trend od reinvestic k repatriacím, pak by 

sledovaný ukazatel odráţel skutečný dopad salda bilance výnosů na devizovou poptávku.  

4.4 Financování deficitu běţného účtu platební bilance Bulharska  

 Durčáková a Mandel (2007) rozlišují financování deficitu běţného účtu platební 

bilance na dluhové a nedluhové. K nedluhovému financování má docházet v případě, kdy 

deficit běţného účtu platební bilance je financován dovozem přímých investic nebo dovozem 

nedluhových (majetkových) poloţek u portfoliových investic (např. prodejem akcií  

do zahraničí v menším objemu neţ 10 % základního kapitálu). Ukazuje se tak, ţe importem 

PZI a ostatních poloţek nedluhového kapitálu je moţné poměrně dlouhodobě financovat 

deficit běţného účtu, a to bez potřeby dodatečných změn devizového kurzu, cenové hladiny, 

reálného důchodu nebo úrokových sazeb. Zejména u nově se rozvíjejících se ekonomik se 

jedná obvykle o nutnost nebo strategický záměr hospodářské politiky, jelikoţ daná země není 

schopna produkovat dostatek progresivního, technologicky vyspělého investičního zboţí.  

 Dluhové financování deficitu běţného účtu platební bilance je povaţováno oproti 

nedluhovému financování za rizikovější ve dvou směrech. Za prvé, domácí subjekt bude 

muset v budoucnu splatit jistinu, coţ povede k deficitnímu tlaku na platební bilanci. Za druhé, 

není zde automaticky zaručeno, ţe úvěry budou vyuţity k nákupu investičního zboţí 

(Durčáková a Mandel, 2007).  

4.4.1 Nedluhové financování deficitu běžného účtu  

 Výše zmíněná teorie se potvrzuje i v případě Bulharska. Jak je moţné vidět na Grafu 

4.6, jehoţ vstupní údaje jsou součástí Přílohy 13, deficit běţného účtu je dlouhodobě 

financován saldem PZI resp. přílivem, vzhledem k tomu, ţe naprostá většina tohoto salda je 

tvořena právě přílivem PZI. V období roku 2004 aţ 2007 tento typ přílivu zahraničního 

kapitálu postačoval k pokrytí celého deficitu běţného účtu. V roce 2008 a 2009 se však 

situace změnila a příliv PZI nebyl dostačující k pokrytí celého deficitu běţného účtu, přesto 

jej pořád pokrýval z významné části. Zbytek deficitu byl v roce 2008 kryt ostatními 

investicemi a v roce 2009 kapitálovými transfery, jejichţ význam po přistoupení Bulharska  

do EU vzrostl. Díky financování deficitu běţného účtu v roce 2008 prostřednictvím PZI, ale 

také ostatních investic, se jednalo o kombinaci nedluhového a dluhového financování deficitu 

běţného účtu. V roce 2010 a 2012 uţ opět příliv PZI plně pokrýval deficit běţného účtu. Rok 
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2011 byl atypickým vzhledem k tomu, ţe saldo běţného účtu dosahovalo nízkého přebytku, 

tudíţ nebylo potřeba jeho krytí prostřednictvím přílivu  PZI. 

 Jak jiţ bylo několikrát řečeno PZI jsou zachyceny na finančním účtu jako kreditní 

operace v členění na základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál. Spolu s ostatními 

transakcemi finančního účtu, účtu chyb a opomenutí a devizových rezerv se tak podílí  

na vyrovnávání salda běţného účtu. Na rozdíl od portfoliových investic a ostatních investic, 

jeţ jsou také součástí finančního účtu, jsou dle Markové (2012) právě přímé investice 

povaţovány za nedluhový zdroj vyrovnávání salda běţného účtu. 

Graf 4.6 Financování salda běţného účtu platební bilance Bulharska (v % HDP) 

 

Poznámka: V roce 2011 dosahovalo saldo běţného účtu přebytku, který se v ostatních letech neopakoval.  

Zdroj: BNB, 2014d, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

4.4.2 Dluhové financování deficitu běžného účtu 

 Reinvestovaný zisk stejně jako základní kapitál je skutečně moţné povaţovat  

za nedluhový zdroj krytí deficitu běţného účtu, jak se ukázalo výše, s tím rozdílem, ţe 

reinvestovaný zisk nepředstavuje skutečnou nabídku cizí měny a kompenzuje pouze 

reinvestovaný zisk v bilanci výnosů. Za nedluhový zdroj však nelze povaţovat ostatní kapitál. 

Ten totiţ zahrnuje veškeré přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů  

a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a dceřinými firmami, přidruţenými 

společnosti a pobočkami. Podíl těchto mezipodnikových půjček na přílivu PZI ve sledovaném 
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období rostl, zatímco v roce 2004 představoval necelých 17 %, v roce 2012 vzrostl  

na necelých 36 % (BNB, 2014a).  

Mezipodnikové půjčky v rámci PZI začaly hrát podstatnější roli od roku 2004 

v souvislosti  s celkovým masivnějším přílivem PZI. Na celkové zadluţenosti rostl podíl 

těchto půjček ze 17 % v roce 2004 na 42 % v roce 2012, kdy mezipodnikové půjčky v rámci 

PZI dosáhly 15 752 mil. EUR (BNB, 2014e). Ukazuje se tak, ţe mezipodnikové půjčky 

poskytované v rámci PZI nejsou zcela nedluhovou formou financování rozvoje domácí 

ekonomiky a ţe mají nemalý podíl na vývoji celkové zadluţenosti Bulharska. Údaje  

o zahraniční zadluţenosti a jejích sloţkách z hlediska jednotlivých subjektů bulharské 

ekonomiky přináší Příloha 14, zatímco základní přehled je zachycen v Tabulce 4.1, kde je 

moţné najít ukazatel podílu hrubého zahraničního dluhu k HDP.  

Tento ukazatel naznačuje, jaká část vytvořeného produktu by byla potřeba k pokrytí 

zahraniční zadluţenosti, kam patří nejen úvěry, dluhopisy, směnky a vklady, ale i zmiňované 

mezipodnikové půjčky v rámci PZI. Za kritickou hodnotu tohoto ukazatele je povaţováno 

jeho 40% překročení. Splátky dluhů se následně objevují s minusovým znaménkem v poloţce 

ostatních investic na finančním účtu a úroky z těchto dluhů jako náklad v bilanci výnosů. Obě 

poloţky tak na platební bilanci působí deficitně (Marková, 2012).  

Tabulka 4.1 Zahraniční zadluţenost Bulharska 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mil. EUR 12 561,9 15 506,9 20 690,9 29 016,8 37 246,5 37 816,4 37 026,3 36 294,9 37 780,2 

% HDP 61,6 66,7 78,1 94,3 105,1 108,3 102,7 94,3 94,6 
Zdroj: BNB, 2014e, EUROSTAT, 2014a; vlastní zpracování. 

 

 Jak je moţné vidět v Tabulce 4.1, zahraniční dluh Bulharska měl rostoucí tendenci 

v období roku 2004 aţ 2009, zatímco v roce 2010 a 2011 se mírně sníţil. Stejně tak tomu bylo 

i u vývoje jeho procentuálního vyjádření na HDP. Co se však týče podílu zahraniční 

zadluţenosti na HDP lze vidět, ţe jeho hodnota výrazně převyšuje zmiňovanou 40 % 

orientační hodnotu, od které se dá usuzovat tendence k vnější nerovnováze. V letech 2008 aţ 

2010 dokonce převyšovala úroveň HDP.  

4.5 Vývoj struktury běţného účtu Rumunska 

 Stejně, jako tomu bylo u Bulharska, lze rozlišovat ve vývoji běţného účtu platební 

bilance Rumunska dvě vývojové etapy. I v tomto případě se jedná o etapu před vypuknutím 



61 

 

finanční krize, vztahující se k roku 2004 aţ 2008, a období následné recese, která rumunskou 

ekonomiku zasáhla v roce 2009 a přetrvávala do roku 2012.  

 V období let 2004 aţ 2008, před vypuknutím finanční krize, v období hospodářského 

růstu Rumunska, se na deficitu běţného účtu nejvíce podílel výrazný schodek obchodní 

bilance. K negativnímu vývoji běţného účtu rovněţ přispívala i záporná bilance výnosů, coţ 

dokazuje Graf 4.7, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 15. Pozitivní vliv na vývoj 

běţného účtu v tomto sledovaném období měla bilance běţných převodů, která schodek 

obchodní bilance a bilance výnosů kompenzovala přibliţně z jedné třetiny. Co se týče bilance 

sluţeb, v letech 2004 a 2005 dosahovala schodku, zatímco v letech 2005 aţ 2008 přebytku. 

Jak je moţné vidět na Grafu 4.7, její, zpočátku negativní později pozitivní, vliv na běţný účet 

byl ale zanedbatelný. 

Graf 4.7 Vývoj bilance běţného účtu Rumunska a jeho sloţek (v % HDP) 

 

Zdroj: BNRO, 2014b, EUROSTAT, 2014a; vlastní zpracování. 

 

 V souvislosti s tímto vývojem platební bilance je třeba brát v úvahu vývoj rumunské 

ekonomiky během let 2004 aţ 2007, kdy hlavním motorem hospodářského růstu byla 

soukromá spotřeba doprovázená silnou domácí poptávkou, která spolu s rychlejšími tempy 

růstu importu neţ exportu, vedla k narůstajícímu schodku obchodní bilance (BNRO, 2008). 

Prohloubení deficitu běţného účtu na 13,4 % HDP v roce 2007 bylo umocněno zvýšenými 

příjmy zahraničních investorů, které se projevovaly v záporné bilanci výnosů. Sníţení deficitu 

běţného účtu v roce 2008 bylo spojeno s prvními projevy finanční krize v Rumunsku 
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v průběhu 4. čtvrtletí, kdy výrazně oslabila domácí i zahraniční poptávka (BNRO, 2009). 

Zmiňovaný významný přebytek bilance běţných převodů byl tvořen průměrně z více neţ tří 

čtvrtin tzv. soukromými transfery (BNRO, 2006, BNRO, 2008). V rámci těchto transferů se 

jedná o posílání finančních prostředků cizinců, kteří mají trvalé bydliště v hostující zemi (jsou 

tedy rezidenty), do svých domovských zemí (Spěváček, 2011). Saldo běţných převodů bylo 

pro bilanci běţného účtu významné rovněţ u Bulharska, kde od roku 2007 rostl přebytek této 

bilance, který se v roce 2012 podílel na HDP 5,2 % (BNB, 2014d). 

Druhá vývojová etapa běţného účtu platební bilance byla charakteristická mnohem 

niţšími schodky obchodní bilance neţ v předchozích letech, díky nim se významně sníţil  

i deficit běţného účtu platební bilance, coţ dokazuje Graf 4.7. Bilance výnosů nadále, i kdyţ 

v menší míře, negativně ovlivňovala běţný účet. Kompenzační vliv bilance běţných převodů 

zůstal významný, kdyţ více jak z jedné třetiny pokrýval schodek obchodní bilance a bilance 

výnosů. Vliv bilance sluţeb byl i pro tuto etapu zanedbatelný. 

K výraznému sníţení schodku obchodní bilance v roce 2009 došlo v souvislosti 

s recesí vyvolanou finanční krizí, která silně utlumila domácí poptávku a v důsledku toho se 

propadly dovozy, přičemţ pokles vývozů byl mírnější (BNRO, 2010). Navíc bylo Rumunsko 

v souvislosti s finanční krizí vystaveno silnému šoku a potíţím při financování deficitu 

běţného účtu a muselo tak přijmout drastická opatření, která se projevila na investicích  

a soukromé spotřebě.  Tato adaptace byla usnadněna koordinovanou podporou ze strany 

MMF, Světové banky a EU, která zmírnila tlak na financování z cizích zdrojů a zároveň 

vytvořila prostor pro zavedení opatření, jeţ vedla ke sníţení deficitu běţného účtu platební 

bilance (Kotian, 2011).  V roce 2010 sice došlo k oţivení rumunské ekonomiky a dalšímu 

sníţení deficitu běţného účtu, ale to bylo v následujících letech vystřídáno stagnací 

ekonomiky, zejména díky kruté zimě, neúrodě, menším investicím, nízké míře absorpce 

Unijních fondů a situaci na politické scéně. Stagnace ekonomiky se tak projevila opětovným 

mírným navýšením deficitu běţného účtu (Directorate-General for Economic and Financial 

Affairs, 2012).  

4.6 Dopad přímých zahraničních investic na obchodní bilanci Rumunska  

 Při hodnocení dopadu PZI na obchodní bilanci je třeba mít na paměti celou řadu 

faktorů. Jaký bude vliv PZI na obchodní bilanci závisí na tom, o jaké investice se jedná,  

do jakých odvětví směřují nebo zda příliv PZI povede k apreciaci či depreciaci měny atd. 
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Tyto faktory, jenţ byly podrobněji rozebrány v teoretické části, jak potvrzuje Zamrazilová 

(2006), mají na zahraniční obchod hostitelské země jak proimportní, tak proexportní dopady. 

Ty se v čase prolínají a působí v jednotlivých časových momentech s rozdílnou intenzitou. 

Stejně, jako u Bulharska, je vzhledem k dostupnosti údajů pozornost věnována odvětvové 

struktuře PZI a jejich vlivu na export a import na základě empirických studií.  

 V části věnující se odvětvové struktuře PZI Rumunska bylo moţné vidět, ţe nejvíce 

investic za sledované období směřovalo do zpracovatelského průmyslu, který disponuje statky 

zejména obchodovatelného charakteru. Zároveň však bylo řečeno, ţe výrazného růstu 

dosahovaly investice především mimo oblast průmyslu. V konečném důsledku tak nejvíce 

investic směřovalo do sektoru sluţeb, který naopak disponuje z velké části statky 

neobchodovatelného charakteru. Coţ potvrzuje boom v sektoru hypermarketů, supermarketů, 

logistických centrech a kancelářských budov za posledních 10 let. V Rumunsku jsou přítomny 

nejen maloobchodní řetězce, ale pozadu nezůstávají ani zahraniční finanční instituce (velké 

bankovní a pojišťovací domy) či poskytovatelé nebankovních sluţeb (Ministerstvo 

zahraničních věcí České republiky, 2013). Rădulescu a Şerbănescu (2012) uvádějí, ţe nejen  

u Bulharska, ale i Rumunska je pozorovatelný prudký nárůst deficitu obchodní bilance 

v letech 2004 a 2007 a klesající tendence PZI v obchodovatelném sektoru, coţ je moţné dávat 

do souvislosti s klesající tendencí exportu ve zmiňovaných letech, která je zachycena  

na Grafu 4.8, jehoţ vstupní data jsou součástí Přílohy 16.  

  Z Grafu 4.8 je také viditelná silná závislost rumunské ekonomiky na dovozu. Jak 

potvrzují Rădulescu a Şerbănescu (2012) Rumunsko je zemí silně závislou na dovozu surovin 

určených pro export, energetických produktů a kapitálových statků. Tento problém se 

společně se zhodnocením národní měny významně podílel na zvýšení vnější ekonomické 

nerovnováhy v letech 2004 aţ 2007, kdy deficit běţného účtu výrazně převyšoval 5% 

kritickou hranici.  
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Graf 4.8 Vývoj exportu a importu zboţí v Rumunsku (v % HDP) 

  

Zdroj: BNRO, 2014b, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

Při zohlednění výše hodinových nákladů práce, které jsou v rámci zemí EU  

po Bulharsku druhé nejniţší, se lze domnívat, ţe právě tento faktor, stejně jako u Bulharska, 

značně ovlivňoval příliv PZI směřujících do Rumunska. V souvislosti s teritoriální strukturou 

PZI v Rumunsku se bylo moţné přesvědčit o tom, ţe většina investorů pocházela právě 

z členských států EU, proto také vyuţití jedné z nejlevnější pracovní síly v rámci tohoto 

integračního seskupení. Dalo by se tak hovořit o stejných obavách jako u Bulharska, ale 

Rumunsko je v tomto směru přece jen dále. Zájmy investorů se totiţ ve větší míře začínají 

diverzifikovat z vyuţívání výhod spočívajících v nízkých nákladech, směrem k odvětvím 

s vyšší přidanou hodnotou, jako je např. oblast finančního zprostředkování nebo 

pojišťovnictví. Stejně tak výhoda nízkých nákladů práce uţ v některých odvětvích neplatí. 

Důkazem mohou být i úvahy o vybudování evropského centra pro obory informační  

a komunikační technologie v rumunském městě Cluj-Napoca (Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky, 2013).  

4.7 Dopad přímých zahraničních investic na bilanci výnosů Rumunska 

 Jak se ukázalo, vývoj běţného účtu platební bilance Rumunska byl negativně 

ovlivňován nejen výrazným schodkem obchodní bilance, ale po celé sledované období  

i zápornou bilancí výnosů. Hlavní část deficitu této bilance byla do roku 2008 tvořena 

pasivním saldem PZI, jak je moţné vidět na Grafu 4.9, jejíţ vstupní údaje jsou součástí 

Přílohy 17. Spolu s výrazným poklesem přílivu PZI, ke kterému došlo v roce 2009, se 



65 

 

podstatně sníţil i význam pasivního salda PZI v bilanci výnosů a naopak významně vzrostl 

podíl pasivního salda ostatních investic. Vliv portfoliových investic na bilanci výnosů byl 

pozitivní, s výjimkou roku 2004 aţ 2006 a roku 2010, po celé období byl však jejich vliv 

zanedbatelný. Přímé zahraniční investice tak byly hlavním faktorem, které do roku 2008 stály 

za deficitem bilance výnosů, jejich vliv však slábnul a od roku 2009 je vystřídaly ostatní 

investice. V roce 2009 totiţ saldo ostatních investic výrazně vzrostlo a i v dalších letech byl 

zaznamenán, sice mírný, ale rostoucí trend podílu tohoto salda.  

Graf 4.9 Jednotlivá salda bilance výnosů Rumunska (v %) 

 

Zdroj: BNRO, 2014b; vlastní zpracování. 

 

 Platbám bilance výnosů v období roku 2004 aţ 2006 dominovaly výdaje spojené 

s předchozím přílivem PZI. Jak lze vidět na Grafu 4.10, jehoţ vstupní data jsou součástí 

Přílohy 18, největší podíl připadal reinvestovaným zisků, a to zejména v roce 2006, kdy 

výrazně vzrostl i příliv PZI. S rokem 2007 však v platbách bilance výnosů nastal obrat, kdyţ 

více neţ 60 % zisků bylo vyplaceno formou dividend, zatímco 30 % bylo reinvestováno  

a v dalších letech se reinvestice zisku propadaly dokonce do výrazně záporných hodnot. 

V souvislosti s důsledky finanční krize rostoucí trend ve výplatě dividend sice pokračoval, ale 

nijak významně. I přesto však stále představoval významný podíl výdajů v rámci bilance 

výnosů. Úroky z PZI byly poloţkou, která byla v první půlce sledovaného období 

zanedbatelná, zatímco od roku 2008 se podílela na platbách z PZI stabilně kolem 20 %. 
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Graf 4.10 Struktura plateb výnosů z PZI v Rumunsku (v %) 

 

Zdroj: BNRO, 2014a; vlastní zpracování.  

 Tendence posunu od reinvestic k dividendám je viditelná i v případě Rumunska  

a odpovídá jiţ zmiňovanému konceptu ţivotního cyklu PZI. Zatímco v roce 2004 byly více 

neţ dvě třetiny zisku reinvestovány, v letech 2009 aţ 2012 došlo k výraznému propadu. 

Zrcadlově však rostl podíl vyplácených dividend, kdyţ se v letech 2009 aţ 2012 podíl 

repatriovaných zisků ve srovnání s rokem 2004 téměř zdvojnásobil. V roce 2012 dosáhly 

výplaty dividend plynoucí z předchozího přílivu PZI 2 212 mil. EUR (BNRO, 2014a), coţ je 

částka představující více neţ 1,5 % HDP rumunské ekonomiky (EUROSTAT, 2014a). Právě 

odliv vysoké části zisku vytvářeného v hostitelské ekonomice povaţuje Zamrazilová (2006) 

za silně nepříznivý moment přílivu PZI.   

 Postupná tendence od reinvestic k repatriacím, která byla viditelná jak u Bulharska  

a Rumunska, však není záleţitostí pouze těchto dvou zemí. Zamrazilová (2012) hovoří  

o postupném posunu investorů od reinvestic k dividendám jako o fenoménu, se kterým musejí 

aktéři hospodářské politiky počítat jiţ v momentě vstupu investice do země.  Tuto tendenci 

potvrzují i analýzy UNCTAD (2006), kdyţ za období roku 1990 aţ 2004 investoři 

z rozvinutých zemí 55 % zisku repatriovali. Zatímco dle pozdější analýzy UNCTAD (2013b) 

bylo v roce 2010 investory z rozvinutých zemí repatriováno aţ 66 % zisku.  
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4.7.1 Vliv reinvestic zisku na běžný účet  

Stejně jako u Bulharska, je rozdíl mezi ukazatelem podílu deficitu běţného účtu  

na HDP před a po očištění o reinvestice zisku patrný z Grafu 4.11, jehoţ vstupní údaje jsou 

součástí Přílohy 19. U Rumunska jsou však rozdíly v těchto dvou ukazatelích znatelnější, 

vzhledem k většímu objemu reinvestovaného zisku.  V letech 2004 aţ 2007 si lze povšimnout, 

ţe zahrnování reinvestovaného zisku jako debetní poloţky v platební bilanci poměrně značně 

zhoršovalo deficit běţného účtu na HDP. S rokem 2009 se však projevil trend poklesu 

reinvestovaného zisku ve prospěch repatriovaného zisku, coţ se viditelně promítlo na deficitu 

běţného účtu.  Ten se vzhledem k záporným hodnotám reinvestovaného zisku zlepšil, oproti 

deficitu běţného účtu, v němţ poloţka reinvestovaného zisku nebyla zahrnuta.  

Graf 4.11 Saldo běţného účtu Rumunska před a po očištění o reinvestice zisku  

                 (v % HDP) 

 

Zdroj: BNRO, 2014ab, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

Jak jiţ zaznělo v teoretické části práce reinvestovaný zisk je jednou z poloţek 

zkreslující vliv PZI na vnější rovnováhu, protoţe nepředstavuje skutečné devizové toky. 

Marková (2012) popisuje zachycení reinvestovaného zisku na běţném účtu jako nákladové 

poloţky pouze jako důsledek platné metodiky sestavování platební bilance. S tímto tvrzením 

se však nabízí otázka, zda by se tento problém nedal vyřešit nezahrnutím reinvestovaného 

zisku do bilance výnosů, čímţ by neovlivňoval celkové saldo běţného účtu. Takovýto postup 

by byl v rozporu s platnou metodikou sestavování platební bilance podle MMF, a proto dle 

Markové (2012) nezbývá neţ doufat, ţe zahraniční investoři při posuzování zadluţenosti 

tranzitivních zemí, jako jsou i Bulharsko a Rumunsko, budou s touto specifičností počítat. 
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4.8 Financování deficitu běţného účtu platební bilance Rumunska  

 Běţný účet platební bilance Rumunska, jak bylo moţné vidět, se potýkal po celé 

sledované období roku 2004 aţ 2012 s deficitem. Ten do roku 2008 významně překračoval 

zmiňovanou 5% kritickou hranici, čímţ silně nabourával i vnější ekonomickou rovnováhu.  

Potřeba financování této vnější ekonomické nerovnováhy byla značná. Nakolik byl příliv PZI 

dostačující poloţkou pro její financování je nastíněno v následujícím textu.  

 4.8.1 Nedluhové financování deficitu běžného účtu  

 Z Grafu 4.12, jehoţ vstupní údaje jsou součástí Přílohy 20, je patrné, ţe zejména 

zpočátku sledovaného období se saldo PZI, resp. příliv PZI, vzhledem k pozici Rumunska 

jako čistého příjemce zahraničního kapitálu, významně podílelo na financování deficitu 

běţného účtu. Rok 2004 byl jediným rokem, kdy příliv PZI plně pokrýval deficit běţného 

účtu a docházelo tak k nedluhovému financování prostřednictvím investic do základního 

kapitálu a reinvestovaného zisku. V letech 2005 aţ 2008 byl deficit běţného účtu financován 

kombinací přílivu PZI, salda ostatních investic, portfoliových investic a kapitálových 

transferů. Docházelo tak ke kombinaci nedluhového a dluhového financování. Především 

v letech 2007 a 2008, kdy deficit běţného účtu přesahoval 10 % HDP, příliv PZI nestačil  

ke krytí takto vysokého deficitu, a proto bylo třeba zbytek pokrývat prostřednictvím ostatních 

investic zahrnující krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé půjčky. I přes klesající trend přílivu 

PZI, který odstartoval rok 2009, byl příliv PZI poloţkou, která hrála stále stěţejní roli  

ve financování deficitu běţného účtu platební bilance. Na významu však rok od roku 

nabývalo i saldo portfoliových investic. Během sledovaného období byl rok 2012 jediným 

rokem, kdy se saldo ostatních investic propadlo do záporných hodnot
8
 a na financování 

deficitu běţného účtu se z největší části podílel právě přebytek portfoliových investic 

následovaný přebytkem PZI a kapitálových transferů. 

 

 

 

                                                 
8
 Propad salda ostatních investic v roce 2012 odráţelo splacení splátky týkající se první tranše na základě 

ujednání tzv. „standby agreement“ uzavřené s MMF v roce 2009. Finanční pomoc v rámci takové dohody je 

poskytována právě v jednotlivých tranších. 
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Graf 4.12 Financování deficitu běţného účtu platební bilance Rumunska (v % HDP) 

 

Zdroj: BNRO, 2014b, EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

4.8.2 Dluhové financování deficitu běžného účtu  

Na rozdíl od Bulharska, docházelo v Rumunsku ve větší míře k financování deficitu 

běţného účtu platební bilance prostřednictvím kombinace nedluhového a dluhového 

financování. Zatímco v Bulharsku byl deficit plně pokrýván přílivem PZI v letech 2004 aţ 

2007, 2010 a 2012, v Rumunsku se jednalo pouze o rok 2004. Ale stejně jako zaznělo  

u Bulharska, je třeba i u Rumunska brát v úvahu poloţku ostatního kapitálu, jeţ je součástí 

PZI, zahrnující veškeré přijaté a poskytnuté úvěry mezi přímými investory a mateřskou 

firmou, a proto jej nelze povaţovat za nedluhový zdroj.  

Podíl mezipodnikových půjček na přílivu PZI v období roku 2004 a 2008 rostl, 

zatímco v roce 2004 představoval 13 %, v roce 2008 vzrostl téměř na polovinu (BNRO, 

2014a). Z tohoto důvodu nelze v roce 2004 hovořit o výhradně nedluhovém financování, 

protoţe se mezipodnikové půjčky podílely, sice v menší míře neţ investice do základního 

kapitálu a reinvestovaného zisku, na financování deficitu běţného účtu platební bilance. 

S poklesem přílivu PZI v roce 2009, poklesl význam mezipodnikových půjček nejen v rámci 

PZI, ale také v souvislosti s financováním deficitu běţného účtu.  
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 Mezipodnikové půjčky ovlivňují také zahraniční zadluţenost země. Na celkové 

zahraniční zadluţenosti rostl podíl těchto půjček ze 14 % v roce 2004 na 20 % v roce 2007, 

kdy mezipodnikové půjčky v rámci PZI dosáhly 11 934 mil. EUR (BNRO, 2014c).  V letech 

2008 aţ 2012 se jejich podíl na celkové zadluţenosti ustálil okolo 20 %. Mezipodnikové 

půjčky poskytované v rámci PZI nejsou zcela nedluhovou formou financování rozvoje domácí 

ekonomiky. Oproti Bulharsku je však jejich podíl na celkové zadluţenosti mnohem niţší, 

zatímco v roce 2012 se mezipodnikové půjčky v Bulharsku podílely na celkové zadluţenosti 

42 %, v Rumunsku se podílely necelými 21 %. Údaje o zahraniční zadluţenosti a jejích 

sloţkách jsou z hlediska jednotlivých subjektů rumunské ekonomiky zachyceny v Příloze 21. 

Základní přehled podává Tabulka 4.2, v níţ je moţné najít ukazatel hrubého zahraničního 

dluhu k HDP.  

Tabulka 4.2 Zahraniční zadluţenost Rumunska  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mil. EUR 21 505,0 30 913,6 41 196,1 58 628,7 72 354,4 81 205,4 92 458,3 98 723,5 99 680,6 

% HDP 35,2 38,7 42,1 47,0 51,8 68,7 74,4 75,1 75,8 
Zdroj: BNRO, 2014c; EUROSTAT, 2014a; vlastní výpočty a zpracování. 

 

 Jak lze vidět v Tabulce 4.2, zahraniční dluh Rumunska měl po celé sledované období 

rostoucí tendenci, a to jak v absolutním vyjádření, tak v procentech HDP. K překročení 

kritické hodnoty 40 % HDP, od které je moţné usuzovat tendence k vnější nerovnováze, 

došlo v roce 2006. Ve srovnání s Bulharskem, byla však úroveň zahraniční zadluţenosti 

Rumunska významně niţší, přesto ale pořád výrazně nad orientační hodnotou 40 %. 
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5 ZÁVĚR 

Po uzavření vyjednávání o vstupu Bulharska a Rumunska do EU v roce 2004 proudil  

do těchto dvou ekonomik značný příliv přímých zahraničních investic, který jejich vývoj 

ovlivnil v mnoha rovinách. Příliv zahraničního kapitálu byl poháněn nejen privatizací, ale 

důleţitou roli sehrál i proces přistoupení do EU a samotné členství v roce 2007, díky čemuţ 

docházelo k postupné transformaci podnikatelského prostředí a sniţování rizika spojeného 

s investicemi. Do roku 2008 se tak obě ekonomiky těšily z významného přílivu přímých 

zahraničních investic, který byl v důsledku globální finanční a ekonomické krize zastaven. 

Firmy v období krize omezily své mezinárodní aktivity, a to jak z důvodu horšího přístupu 

investorů k financím, tak kvůli sníţení poptávky z vyspělých ekonomik a zvýšené míře 

vnímání rizika. Negativní vývoj v roce 2009, kdy došlo k více neţ dvojnásobnému propadu 

v přílivu přímých zahraničních investic u obou ekonomik, pokračoval i v následujících letech. 

Za pozitivní signál v oblasti přímých zahraničních investic lze povaţovat oţivení investičních 

toků v roce 2011 v Bulharsku a v roce 2012 v Rumunsku.  

Významný podíl na přílivu přímých zahraničních investic měly po celé sledované 

období u obou ekonomik investice do základního kapitálu. Zajímavý vývoj byl zaznamenán  

u reinvestovaného zisku. Do roku 2007 ponechávali investoři vytvořený zisk jak v Bulharsku, 

tak v Rumunsku, zatímco během krize se mateřské společnosti rozhodly raději pro jeho 

repatriaci. Pro příliv investic do ostatního kapitálu byl typický jeho proměnlivý vývoj, nikoli 

však zanedbatelný. 

Co se týče odvětvového sloţení přímých zahraničních investic směřujících  

do Bulharska a Rumunska, lze hovořit o výrazném růstu v sektoru sluţeb. Zatímco  

u Bulharska většina přímých investic směřovala do sektorů náročných na práci s nízkou 

přidanou hodnotou, u Rumunska se začínají zájmy investorů diverzifikovat z vyuţívání výhod 

spočívajících v nízkých nákladech v odvětvích s nízkou přidanou hodnotou, směrem 

k odvětvím s vyšší přidanou hodnotou. Z teritoriálního hlediska se na kapitálu investovaném 

v Bulharsku a Rumunsku podílí především země EU, největší měrou Nizozemsko  

a Rakousko. 

Pro bulharskou a rumunskou ekonomiku je typická vyšší nákladová 

konkurenceschopnost, která se projevuje ve snahách zahraničního kapitálu o přesun některých 

jednoduchých výrob právě do těchto dvou zemí. Výrazně niţší mzdová úroveň, zejména 
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v Bulharsku, kde se nachází nejlevnější pracovní síla v rámci zemí EU, je navíc doprovázena  

i niţší produktivitou práce neţ je tomu u vyspělých zemí EU. Při zohlednění lokalizačního 

faktoru pracovní síly, je důleţité, aby se struktura přílivu zahraničního kapitálu posunula  

od investic náročných na pracovní sílu směrem k oborům s vysokou přidanou hodnotou. 

Pokud by tato komparativní výhoda převládala i nadále, lze se zejména u Bulharska obávat, 

ţe se stane zemí montoven a levné pracovní síly. Rumunsko je v tomto směru přece jen dále, 

kdyţ se zájmy investorů začínají ve větší míře diverzifikovat k odvětvím s vyšší přidanou 

hodnotou.  

Velikost trhu měřená prostřednictvím HDP na obyvatele, resp. dynamika jeho růstu  

a nenasycenost trhu, především toho rumunského, se ukázaly jako další z faktorů motivující 

zahraniční investory. Jak Bulharsko, tak Rumunsko si uvědomují svou hospodářskou 

zaostalost ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU, proto zahraniční investory lákají  

na poměrně štědrý systém investičních pobídek.  

Běţný účet platební bilance Bulharska a Rumunska prošel během let 2004 aţ 2012 

dvěma vývojovými etapami. V období hospodářské expanze se obě země potýkaly 

s neúměrně vysokým deficitem běţného účtu, na němţ se nejvíce podílel výrazný schodek 

obchodní bilance a do značné míry i záporná bilance výnosů, jejíţ hlavní část byla tvořena 

pasivním saldem přímých zahraničních investic. Období následné hospodářské recese se 

vyznačovalo významným sníţením deficitu běţného účtu, který byl ale i nadále tvořen 

zápornou obchodní bilancí a bilancí výnosů. 

Cílem práce bylo zjistit, jakou roli sehrávaly přímé zahraniční investice v determinaci 

vnější ekonomické rovnováhy z pohledu platební bilance Bulharska a Rumunska v letech 

2004 aţ 2012. V Bulharsku se zahraniční investoři ve sledovaném období zaslouţili  

o převáţně nedluhové financování deficitu běţného účtu. Převáţně z toho důvodu, protoţe 

podíl mezipodnikových půjček na přílivu přímých zahraničních investic a celkové 

zadluţenosti země výrazně vzrostl. V Rumunsku, na rozdíl od Bulharska, docházelo ve větší 

míře ke kombinaci nedluhového a dluhového financování deficitu běţného účtu. Podíl 

mezipodnikových půjček na přílivu přímých zahraničních investic a zahraniční zadluţenosti 

sice nerostl tak dramatickým způsobem jako u Bulharska, ale příliv přímého zahraničního 

kapitálu nestačil k pokrytí celého deficitu běţného účtu, proto bylo třeba zbytek krýt 

portfoliovými nebo ostatními investicemi. Na druhou stranu z titulu zpočátku rostoucích 

reinvestic, později repatriací byl vliv přímých zahraničních investic na celý běţný účet  



73 

 

a celkovou vnější rovnováhu poněkud rozporuplný. Moţnost převáţně nedluhového 

financování prostřednictvím přímých zahraničních investic byla doprovázena negativním 

efektem na bilanci výnosů a ne příliš velkým vylepšením na straně obchodní bilance, coţ 

udrţovalo v deficitu celý běţný účet. 

Důleţitým momentem u obou zemí byl posun od reinvestic k dividendám, coţ 

sniţovalo krytí deficitu běţného účtu platební bilance nedluhovým kapitálem. Jak se ukázalo, 

tento trend odpovídal konceptu ţivotního cyklu přímých zahraničních investic a byl do značné 

míry spojen i s vlivy globální hospodářské krize. Postupná tendence od reinvestic 

k repatriacím však nebyla záleţitostí pouze Bulharska a Rumunska, ale jedná se o celosvětový 

fenomén. V souvislosti s reinvestovaným ziskem je třeba brát v úvahu i jeho zkreslující vliv 

na běţný účet. V období hospodářské expanze totiţ zahrnování reinvestovaného zisku jako 

debetní poloţky v platební bilanci poměrně značně zhoršovalo deficit běţného účtu.  
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