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1 Úvod 

 Po páde Berlínskeho múru a následnému rozpadu ZSSR došlo v strednej Európe 

k výrazným zmenám. Obdobie transformácie centrálne plánovanej ekonomiky, v krajinách 

Vyšehradskej štvorky, sprevádzali zmeny v oblasti sociálneho života, ekonomiky a politiky. 

Každá jedna krajina strednej Európy bola osobitá. Vlády sa rozhodovali o smerovaní 

jednotlivých krajín, čo spôsobilo značnú rôznorodosť v krajinách V4. Stratégiu transformácie 

si každá krajina volila samostatne, pričom cieľom bolo predovšetkým zachovať

makroekonomickú stabilitu. Najväčšie obavy mali vlády v oblasti zachovania pracovných

miest. Centrálne plánované ekonomiky boli špecifické nulovou nezamestnanosťou, ktorá bola 

avšak vytvorená umelo. Po prechode sa trhovú ekonomiku nezamestnanosť vykazovala 

hodnoty, ktoré dovtedy neexistovali. Úlohou vtedajších tvorcov hospodárskej politiky bolo 

vyrovnať sa s rastúcou nezamestnanosťou, ktorú mohli vyriešiť práve priame zahraničné

investície.

 Zahraničné investície sú na jednej strane veľmi významný prvok v boji proti

nezamestnanosti, avšak na druhej strane často bývajú prezentované negatívnym spôsobom. 

Podľa odporcov je lákanie zahraničných investorov finančne náročné, nemusí mať pozitívny 

efekt na ekonomiku a znevýhodňuje domácich podnikateľov. Pravda môže byť niekde 

uprostred. Je fakt, že finančné korporácie v danej krajine preinvestujú miliardy, avšak aj 

krajina sa zaviaže preinvestovať ďalšie, podľa vopred dohodnutých zmlúv. Štáty na popud 

investorov vykupujú pozemky, budujú infraštruktúru a poskytujú štátne dotácie. Tieto 

náklady bývajú enormné a situácie, kedy náklady na podporu PZI prevyšujú ich výnosy nie sú 

zriedkavé. Je zrejmé, že daňové úľavy nie sú v záujme štátu a taktiež nie je ani tajomstvom, 

že firmy po uplynutí „daňových prázdnin“ bývajú motivovaní rovnakými stimulmi od iných

krajín. Svoj odchod v mnohých prípadoch uskutočnia, a tu vystupuje otázka, či sú tieto 

zahraničné investície skutočne také výnosné pre danú krajinu, ako je to prezentované 

napríklad politikmi. Vlády sa pri riešení nezamestnanosti opierajú hlavne o možnosti

zahraničných investorov, čo je možno čiastočne zavádzajúce, ale nedá sa poprieť ich 

pozitívny vplyv na zamestnanosť. Avšak žiadna vyspelá ekonomika by sa nemala spoliehať

pri svojom rozvoji len na zahraničné investície. Zahraničný kapitál je prospešný a vítaný, ale 

tvorí len časť úsilia a práce, ktorú by mal štát spolu s občanmi vynaložiť na zvyšovanie

životnej úrovne a tým aj následnej vyspelosti daného štátu. Je prakticky nemožné prilákať

dlhodobý kapitál len pomocou daňových prázdnin.



 Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť úspešnosť krajín V4 v boji o zahraničné

investície v období pred vstupom do Európskej únie a v období členstva v nej.

 Problematika je v súlade so zadaním práce členená do piatich kapitol. Prvú časť tvorí 

úvod a piata časť bakalárskej práce obsahuje záver. Druhá kapitola je venovaná teoretickému 

vymedzeniu priamych zahraničných investícií. Sú v nej uvedené všetky informácie o spôsobe 

investovania, druhoch investícií a motivácii investorov. Okrem iného sú v tejto kapitole 

uvedené aj kladné a záporné efekty prílivu PZI. 

 Tretia kapitola je venovaná problematike investičných stimulov. Sú v nej uvedené 

spôsoby akými krajiny V4 lákali investorov. Je tam zdôraznený rozdiel medzi obdobím 

transformácie a obdobím, kedy boli už všetky krajiny členmi EÚ. V deväťdesiatych rokoch 

neboli investičné stimuly populárne, najmä vzhľadom k novootvoreným trhom, o ktorých je 

možné tvrdiť, že boli motiváciou ako pre investorov zo západnej Európy, tak aj z USA. 

S postupom času, prestávali byť krajiny strednej Európy dostatočne atraktívne a nastalo 

obdobie poskytovania čoraz výraznejších stimulov pre zahraničné subjekty. Krajiny V4 

súperili medzi sebou v lákaní investícií a táto situácia svojim spôsobom pretrváva dodnes. 

Členstvo v EÚ a s ním spojené pravidlá, ovplyvnili poskytovanie investičných stimulov, 

avšak nie do takej miery, aby predbiehanie sa v poskytovaní úľav bolo ukončené.

 Posledná, štvrtá, kapitola je vymedzená porovnaniu prílivu PZI v jednotlivých

krajinách V4. Je v nej graficky znázornená situácia v týchto krajinách, do ktorej krajiny 

objemovo prúdilo najviac investícií a taktiež do ktorej prúdilo najviac investícií v pomere 

k HDP. Dáta boli účelovo využité z jednotnej databázy, a z tohto dôvodu časový rad končí

v roku 2013. Táto kapitola je venovaná rozdielu prílivu PZI v dvoch rôznych obdobiach. Na 

tomto môžeme pozorovať rozdiely v atraktívnosti krajín v období transformácie 

a v súčasnosti, kedy sú už všetky krajiny V4 oficiálnymi členmi EÚ. 

  



2 Priame zahraničné investície 

Priame zahraničné investície (PZI) v krajinách V4 prešli od počiatku deväťdesiatych

rokov výraznými zmenami spojenými s procesom transformácie. Liberalizácia trhu zapríčinila

rozvoj priamych zahraničných investícií. Väčšina transformujúcich sa krajín nemá dostatok 

vnútorných zdrojov na zabezpečenie udržateľného rastu produktu a PZI predstavujú jedno 

z možných východísk riešenia tohto problému. 

Ďalšia radikálna zmena nastala v roku 2004, kedy sa všetky krajiny V4  súčasne

pripojili k Európskej únii (EÚ), avšak dosiahnuť úroveň vyspelých európskych krajín bude 

možné len v dlhodobom horizonte. Vďaka procesu transformácie a vstupu do EÚ sa 

ekonomiky stali otvorenejšími, konkurencia sa podstatne zvýšila, došlo k technologickým

zmenám a pokroku. Postoj štátu k privatizácii a deregulácii prispel k expanzii firiem na nové 

trhy.

Priame zahraničné investície sú považované za efektívnu formu prenikania 

zahraničného kapitálu do krajiny. Sú to vlastne investície, ktorých úlohou je zabezpečiť

investorovi určitý podiel na vlastníctve a účinnú kontrolu. Potenciálny investor má 

k dispozícii viacero investičných možností v rôznych regiónoch sveta, pričom existuje 

konkurencia pri vstupe na daný trh. Okrem nedostatku vnútorných zdrojov majú PZI 

pozitívny vplyv aj na ďalšie rozvojové deficity a medzery, najmä v oblasti technologickej 

úrovne, know – how, distribučných sietí, či nízkeho podielu na svetovom trhu v mnohých

sofistikovaných komoditách a pod.

Priama zahraničná investícia (PZI) podľa NBS (2008) „predstavuje kategóriu 

medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej 

ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike 

(podnik priamej investície)“. Trvalý podiel značí existenciu dlhodobého vzťahu medzi 

priamym investorom,  podnikom priamej investície a významný stupeň vplyvu na riadenie 

podniku. Medzinárodné štandardy využívajú pri určovaní existencie vzťahu priamej investície 

kritérium desiatich percent podielu na základnom kapitáli respektíve hlasovacích právach 

podniku (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, 2008). 

Zahraničné investície sú taktiež dôležitým faktorom pri reštrukturalizácii firiem, 

transfere kapitálu a know – how a ich vstup do hostiteľskej krajiny môže zvýšiť celkovú 

výšku investícií, a tým aj celkový produkčný potenciál v krajine. Naopak pri nesprávnom 

pochopení motívov investorov môže byť vstup priamych zahraničných investícií 

kontraproduktívny. Využitie nesprávnych nástrojov na ich podporu, zlý odhad ich efektov 



môže pre ekonomiku hostiteľskej krajiny znamenať potenciálny vznik rizík. Riziko môže

nastať napríklad v situácii, keď začne zahraničný investor vytláčať z trhu domáce spoločnosti.

Tab. č. 2.1: Pozitíva a negatíva PZI

Pozitíva Negatíva

Zaistenie zdrojov, ktorými krajina 
nedostatočne disponuje (kapitál, manažment,
technológie

Rozdielne ciele investorov a vlád
jednotlivých krajín

Rast produktivity V dlhodobom období sú investície 
motivované ziskom

Posilnenie konkurencieschopnosti na 
zahraničných trhoch Využívanie legislatívnych nedostatkov

Tvorba nových pracovných miest Náhly odchod z hostiteľskej krajiny

Rozvoj infraštruktúry v širokom zmysle slova 
(doprava, komunikácie, energetika, atď.) Snaha o optimalizovanie daňových výnosov

Posilnenie politickej a ekonomickej stability Vytesňovanie domácich investícií

Zdroj: Cihelková et. al, 2009 – vlastné spracovanie 

Obsah priamej zahraničnej investície je tvorený úvodnou transakciou medzi dvoma 

entitami a všetkými následnými transakciami, ako aj transakciami medzi sesterskými

podnikmi. Podľa tohto kritéria existuje priamy investičný vzťah aj medzi viacerými

príbuznými podnikmi, bez ohľadu na to, či toto prepojenie obsahuje jeden alebo viacero 

reťazcov. Podnik priamej investície má možnosť byť dcérskym podnikom, pridruženým

podnikom alebo pobočkou v závislosti od podielu priameho investora na základnom kapitáli.  

Podľa štatistiky a medzinárodne platných účtovných štandardov dcérsky podnik predstavuje 

viac ako 50 % podielu priameho investora na základnom kapitáli alebo hlasovacích právach. 

Pridružený podnik predstavuje podiel od 10 do 50 % a pri pobočke je to 100 % vlastnené 

priamym investorom (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, 2008). 

Súčasťou PZI je okrem podielu na základnom kapitáli aj reinvestovaný zisk a ostatný

kapitál spojený s rôznymi medzipodnikovými úverovými operáciami.  

Majetková účasť obsahuje majetkovú účasť v pobočkách, všetky peňažné a nepeňažné

vklady priameho investora do základného imania dcérskych a pridružených podnikov a iné 

kapitálové príspevky. Sú v nej zahrnuté majetkové akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) 



okrem prioritných akcií bez účasti na zisku, ktoré sú posudzované ako dlhové cenné papiere 

a sú zaradené do ostatného kapitálu (Hošková, 2001). 

V reinvestovanom zisku sú obsiahnuté podiely priamych investorov v pomere 

k majetkovej účasti na zisku dcérskych a pridružených spoločností, ktorý nie je rozdelený

formou dividend a zisk, ktorý pobočky a iné podniky bez právnej subjektivity nevyplácajú 

svojim investorom. Pokiaľ nie je táto časť zisku vymedzená, tak sú všetky zisky pobočiek

považované za rozdelené a sú vykazované vo výnosoch z priamych investícií ako dividendy 

a rozdelené zisky pobočiek (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, 2008). 

Ostatný kapitál je spojený s úverovými operáciami medzi podnikmi. Obsahuje 

finančné operácie medzi pridruženými podnikmi, vypožičiavanie a požičiavanie finančných

prostriedkov vrátane dlhových cenných papierov a dodávateľských úverov medzi priamymi 

investormi, ich dcérskymi, pridruženými podnikmi a pobočkami (NÁRODNÁ BANKA 

SLOVENSKA, 2008). 

2.1 PZI z časového hľadiska

Pôsobenie PZI na ekonomiku prechádza z časového hľadiska rôznymi vývojovým

fázami. Tejto problematike sa venovalo viacero ekonómov, avšak najznámejšou hypotézou 

v tejto oblasti je práca J. H. Dunninga, ktorý na začiatku osemdesiatych rokov vyvinul 

nasledovnú teóriu.

V prvej fáze daná krajine neinvestuje v cudzine z dôvodu nízkej rozvojovej úrovne, 

kvôli ktorej nedokáže v špecifickej oligopolnej súťaži efektívne využiť svoje prednosti 

prostredníctvom PZI. Aktívna medzinárodná spolupráca nastane v momente, keď krajina 

začne využívať export. Zahraničné podniky začnú zároveň investovať v tuzemsku. Spočiatku

investujú len v malom rozsahu, a to na základe miestnych obmedzených špecifických

podmienok, ako sú napríklad malý trh, nedostatočná kvalifikácia pracovných síl pre 

priemyselnú výrobu, nedostatočná infraštruktúra a pod. (Hošková, 2001). 

V druhej fáze rozvoja začnú PZI v danej krajine nadobúdať na význame. Zreteľne

začne pôsobiť dosiahnutý vysoký objem výroby, ktorý zásobuje miestny trh. Pracovné sily sa 

začnú prispôsobovať vysokej úrovni produktivity práce a výrobnému procesu, ale úroveň

miezd je v tejto fáze ešte nízka. Priame investícií nie sú zatiaľ previazané s ostatným

hospodárstvom krajiny. Nedokonalosť lokálneho trhu informácií, tovarov a kapitálu 

spôsobuje vysoké transakčné náklady. Investori PZI sa preto snažia integrovať mnohé trhy, 

v rámci ktorých vykonávajú podnikové transakcie. PZI sa teda v tejto fáze vyskytujú len 



zriedka, keďže domáce ekonomiky disponujú iba nedostatočne upotrebiteľnými firemnými

výhodami, v ktorých prípade ide len o priame vývozné investície so susednými štátmi, ktoré 

sú na obdobnej úrovni vývoja (Hošková, 2001). 

V tretej fáze začne krajina vykazovať vyšší podiel PZI. Domáce podniky začnú

skúsenostne profitovať z rozvinutého trhu, zo stykov so zahraničnými firmami, vďaka čomu

lepšie prenikajú na zahraničné trhy. Krajina začína strácať výhodu lacnej pracovnej sily 

keďže úroveň miezd má rastúci charakter. Zahraničné investície prúdia do krajiny na základe 

iných výhod ako sú vysoký dopyt, domáci technologický rozvoj, moderná infraštruktúra atď.

Avšak rozvoj priamych vývozných investícií je stále nižší ako rozvoj dovozných investícií, aj

keď sa už postupne približujú (Hošková, 2001). 

V štvrtej fáze sa krajina stáva významným priamym investorom v cudzine. 

V poslednej fáze sa rozvíja vnútroodvetvový medzinárodný obchod, ktorý je 

budovaný na vnútroodvetvovej deľbe práce. Rozhodnutia o mieste založenia novej pobočky

prestanú byť orientované na krajinné špecifiká, ale dôraznejšie sa prihliada na efekt z rozvoja 

medzinárodnej deľby práce. Dovozné priame investície sú rastúce, avšak dôvody sú odlišné

od prvých fáz, napr. v dôsledku spestrenia sortimentu (Hošková, 2001). 

2.2 Členenie PZI 

PZI je veľmi široký pojem, čo môžeme vidieť pri ich definície, z toho dôvodu je nutné 

vytvoriť taxonómiu PZI podľa ktorej môžeme zaradiť investície do jednotlivých skupín. 

V ekonomickej literatúre existuje viacero delení, ktoré sú založené najčastejšie na 

nasledujúcich determinantoch:  

 cieľový trh; 

 strategický motív investora; 

 vnútorná štruktúra;

 hospodársky sektor; 

 spôsob rastu; 

 vlastníctvo (Ferenčíková a kol., 2003). 



2.2.1 Investície podľa cieľového trhu 

Investície orientované na domáci trh: Investor pri pohľade na domáci trh sa snaží

uspokojiť dopyt po výrobkoch v hostiteľskej krajine, prípade má v úmysle zabrániť

konkurencii prevziať trhový podiel. 

Investície orientované na zahraničný trh: Tento druh investícií býva častokrát

nazývaný aj exportne orientované investície, ktoré využívajú výhody hostiteľskej krajiny, 

avšak produkcie z väčšej časte exportujú (Ferenčíková a kol., 2003). 

2.2.2 Investície podľa strategického motívu investora 

 Toto hľadisko sa zaoberá hlavným účelom pre ktorý investor na daný trh investuje. 

Motívy investora môžu byť nasledujúce: 

 „market seeking“ – investorov zámer je uspokojiť dopyt na lokálnom trhu, medzi 

hlavné determinanty patrí veľkosť trhu, makroekonomické a politické prostredie; 

 „resource seeking“ – motívom investora je získať prístup k surovinám a výrobným

zdrojom;

 „asset seeking“ – v investorovom záujme je prostredníctvom PZI získať

predovšetkým nehmotné zdroje a faktory ako sú napr. know- how, inovačné

kapacity;

 „efficiency seeking“ – investor sa snaží dosiahnuť zefektívnenie výrobného

procesu, pričom kladie dôraz na nízku cenu práce a nízke transportné náklady; 

 „safety seeking“ – investor prostredníctvom tejto investície chce minimalizovať

politické riziko, najmä riziko znárodnenia podniku v politicky nestabilných

krajinách. Tento motív sa vyskytuje ojedinele (Ferenčíková a kol., 2003). 

2.2.3 Investície podľa štruktúry

Investície podľa štruktúry sa delia na horizontálne a vertikálne. Horizontálne investície 

plynú do rovnakého odvetvia ako v ich domovskej krajine, čiže domovskej krajine investora. 

Dôvodom uskutočňovania horizontálnych investícií je uspokojenie dopytu a zníženie

nákladov súvisiacich s dopravou tovaru. 

Vertikálne investície spočívajú v rozdelení výrobného procesu do viacerých úrovní, 

pričom investor využije na určitú časť výroby zahraničie z dôvodu nižších výrobných

nákladov. Vertikálne investície bývajú často delené na „backward“ investície, ktoré 



znamenajú, že podnik v zahraničí vyrába medziprodukt, pričom sa tento medziprodukt 

exportuje naspäť do domovskej krajiny investora a na „forward“  investície, ktoré sú 

zamerané na finalizáciu výrobku (Ferenčíková a kol. 2003). 

2.2.4 Investície podľa sektoru 

V minulosti bol zaznamenaný rast investícií do oblasti výrobných odvetví priemyslu. 

V súčasnosti sa investície sústreďujú predovšetkým do sektoru služieb. Finančné

a poisťovacie služby naberali v krajinách V4 na významne v posledných dvoch desaťročiach.

V súčasnosti sú na vzostupe investície do vedy a výskumu a v oblasti služieb, do IT sektoru 

(Ferenčíková a kol., 2003). 

2.2.5 Investície podľa vlastníctva 

Rozdelenie investícií podľa vlastníctva vychádza zo schopnosti investora kontrolovať

činnosti podniku a vplyvu na vedenie podniku. Hlavným ukazovateľom pri tomto rozdelení je 

percento držaných akcií, prípadne percento hlasovacích práv.  

 dcérska spoločnosť – zahraničný investor kontroluje finančné

a prevádzkové činnosti firmy s podielom viac ako 50 %; 

 pridružený podnik – podnik, v ktorom má zahraničný investor podstatný

vplyv a zároveň tento podnik nie je dcérskou spoločnosťou ani spoločným

podnikom investora; 

 spoločný podnik – spolupráca dvoch alebo viacerých investorov, ktorá 

vznikla na základné zmluvnej dohody o vytvorení spoločného podniku 

s cieľom spojiť prednosti jednotlivých partnerov (know – how, značka,

znalosť trhu) (Dvořáček a kol., 2006). 

2.2.6 Investície podľa vstupu 

Investície podľa vstupu sú často označované ako hlavné formy PZI a môžeme ich 

rozdeliť do troch skupín.

 „greenfield“ investície – sú to investície, pomocou ktorých je vybudovaný

nový podnik na tzv. „zelenej lúke“; 

 Fúzie, akvizície a konsolidácie – zmena vlastníctva existujúcich aktív 

v prospech zahraničného subjektu vo forme fúzie zahraničných investorov 



s domácim subjektom za vzniku novej právnej entity alebo prevzatie 

domáceho subjektu zahraničným investorom, pričom výsledkom je vznik 

novej zahraničnej pobočky;

 join venture – zlúčenie dvoch firiem, pričom výrobný závod nesie názov 

oboch podnikov, napr. Sony Ericsson; 

 „brownfield“ investície – spoločnosť umiesti investíciu na mieste, kde 

existovali závody, alebo ešte tam sú, avšak sú v úpadku. Investor takúto 

investíciu kúpi a nahradí ju úplne inou (Dvořáček a kol., 2006). 

Fúzie predstavujú spojenie, kedy nadobúdajúca firma kúpi spoločnosť v zahraničí. Po 

tejto kúpe firma zanikne a aktíva oboch firiem budú spojené. Fúzia predstavuje dobrovoľné

spojenie dvoch firiem, avšak musia s tým súhlasiť aj akcionári a správne rady firiem. 

V prípade, že nadobúdajúca firma pohltí zahraničnú, všetky záväzky a majetok sa presunie na 

novú firmu (Dvořáček a kol., 2006). 

Obr. č.2.1: Typy fúzií 

Zdroj: Drabiková, 2011

Na Americkom trhu sú známe aj tzv. malé fúzie (Small Scale Mergers), kde nie je 

potrebný súhlas spoločníkov, respektíve akcionárov podniku. Vo väčšine prípadov ide o tzv. 

malú fúziu, ak sa zlučuje malá firma s veľkou. V niektorých štátoch je legálna aj náznaková 

fúzia (Short Form Mergers), ktorá je charakteristická spojením materskej spoločnosti

s dcérskou spoločnosťou bez súhlasu akcionárov. Nastáva v prípade, že materský podnik má 

k dispozícii väčšinový podiel v dcérskom podniku, ktorý mu zaručí súhlas akcionárov 



s fúziou. Ďalším zvláštnym typom fúzie je trianglová fúzia (Triangular Mergers), ktorá 

predstavuje kombináciu fúzie a konsolidácie. Jej výhodou je možnosť predchádzať

problémov, ktoré sú späté s tradičnou fúziou. Týka sa to predovšetkým skutočnosti, že

nadobúdajúci podnik nemusí získať súhlas zo strany svojich akcionárov, ktorý je pri tradičnej

fúzii nutný. Okrem iného nemusí priamo prevziať záväzky nadobudnutého podniku, pretože

ich preberá dcérska firma. Jedná sa teda o spojenie nadobudnutého podniku s dcérskym 

podnikom nadobúdajúceho podniku (Drabiková, 2011). 

Fúzie bývajú členené na:

 Horizontálne fúzia – tieto fúzie sú využívané pri stratégii ochrany, čiže ak je 

konkurencia vysoká. Materská spoločnosť v tomto prípade odkúpi spoločnosti

z rovnakého odvetvia. To znamená, že si materská spoločnosť odkúpi svojich 

konkurentov, avšak protimonopolné úrady tak ako zvyčajne, vykonávajú 

kontrolu nad fúziou; 

 Vertikálne fúzie – v tomto prípade sa spojí materská firma so svojim 

dodávateľom. Predmetom je spojenie firiem, ktoré pôsobia na rôznom stupni 

výrobného alebo odbytového procesu; 

 Konglomerátové fúzie – firma má za cieľ predovšetkým diverzifikovať

podnikateľské riziko. Na tento cieľ využije spojenie s firmou, ktorá nesúvisí 

s výrobou alebo odbytom a pôsobí v úplne inom odvetví ako materská firma; 

 Koncentrické spojenie – materská firma môže „fúzovať“ aj za účelom získania 

technológií, alebo podielu nadobúdajúcej firmy na zahraničnom trhu (Baláž,

Verček, 2002). 

Fúzie môžu mať ojedinele vo svete aj nedobrovoľný charakter. Vtedy firma, ktorá 

pohlcuje inú firmu, si uplatňuje direktívne spôsoby a metódy riadenia. Dosadzuje vedenie 

a snaží sa presadiť si vlastné strategické zámery a ciele, na úkor tých, ktoré firma uplatňovala

pred pohltením. Výsledkom môže byť začlenenie podniku do pohlcujúcej firmy, respektíve 

podobne ako v prípade dobrovoľnej akvizície, začlenenie strategickej podnikateľskej jednotky 

do holdingovej štruktúry, avšak s iným manažmentom. Najčastejšou príčinou nedobrovoľnej

akvizície býva predovšetkým stret záujmov akcionárov a manažmentu a platobná 

neschopnosť firmy. Firmy, ktoré majú byť kúpené týmto spôsobom, majú obavy kvôli ktorým

využívajú ochranné stratégie. Cieľom týchto stratégií je zabrániť pohlteniu danej firmy 

kupujúcou firmou. Jednou z ochranných stratégií môže byť prísľub managementu 

nadobúdajúcej firmy, že firmu opustí v prípade spojenia, čím firma príde o skúsené vedenie. 



V extrémnych prípadoch firma pri násilnej fúzii radšej svoju firmu úplne zruinuje, len aby 

nebola pohltená. Obľúbenou ochrannou stratégiou je aj príklad „otrávenej tabletky“, kedy 

firma, ktorá má byť prevzatá vykoná neuvážený a zlý krok, čím odláka kupca. (Smolková, 

2005).

Akvizície predstavujú jednu z alternatív ako získať firmu prostredníctvom založenia

holdingovej spoločnosti. Ide o spojenie dvoch firiem, kedy nadobúdajúca firma odkúpi 

kontrolný balík akcií, minimálne teda 51 % akcií nadobudnutej firmy. Spoločnosť sa stáva 

kontrolórom a tým pádom nemusí dochádzať k radikálnym zmenám v spoločnosti. Obe firmy 

zostávajú zachované, z tohto dôvodu je práve táto forma vstupu najvyužívanejšou, keďže

predstavuje rýchly vstup na nový trh. Pri akvizícii avšak nemusí dochádzať k ponúknutiu 

nových pracovných miest ako to býva napr. pri investíciách na zelenej lúke (Kislingerová, 

Nový a kol. 2005). 

Konsolidácie predstavujú spojenie dvoch respektíve viacerých firiem, ktoré potom 

vrátane nadobúdajúcej firmy zaniknú a vznikne úplne nová korporácia. Nová vzniknutá 

korporácia preberie záväzky a majetok všetkých spoločností, ktoré obsahuje. Toto spojenie 

musí byť odsúhlasené správnymi radami a akcionármi všetkých zúčastnených strán. Kúpa 

môže byť uskutočnená predajom akcií za hotovosť alebo výmenou akcií za akcie nadobúdanej 

firmy (Baláž, 2005). Táto forma vstupu na trh je výnimočná z hľadiska rýchlosti, akou sa 

vstupuje na nový trh. Výhodou je vďaka nadobudnutiu novej firmy získanie strategických

výhod akými sú know – how, značka, dodávatelia a odberatelia, technológie či distribučné

siete a patenty (Baláž, Verček, 2002). 

Okrem uvedených motívov na vznik fúzií, konsolidácií a akvizícií existujú aj

nasledovné:

 Úspory z veľkovýroby;

 Odstránenie konkurencie; 

 Dominantnejší postoj na trhu k dodávateľom, subdodávateľom a odberateľom;

 Zisk zdrojov; 

 Geografická expanzia; 

 Získanie už skúsenej pracovnej sily; 

 Rýchly zisk postavenia na trhu atď. (Baláž, Verček 2002). 

Druh vstupu „joint venture“ závisí predovšetkým od zámerov spoločnosti, ktorá sa 

rozhoduje nový podnik kúpiť, od finančnej sily a od podmienok v novej hostiteľskej krajine. 



Spoločnosť musí vynaložiť vysoké náklady a samotné rozhodnutie je definitívne. Táto forma 

spojenia vzniká vytvorením spoločného podniku zahraničnej firmy s domácou, s ktorou sa 

budú spoločne rozhodovať ohľadom delenia rizík, kapitálovej a finančnej náročnosti.

Výhodou tohto spojenia je, že firma v domácom prostredí dokonale pozná trh, odbytové 

a distribučné siete. Tým vzniká výhodné postavenie na trhu. Nevýhodou je nutnosť

rozdeľovať výnosy a riziká, prípadne problémom môže byť rozličný prístup manažérov

z dvoch rôznych krajín v jednej firme. Takéto spojenie nemusí prebiehať len medzi firmami, 

ale aj medzi firmou a štátom, organizáciami či charitami (Hošková, Šestáková, 1993). 

Spojenie typom „joint venture“ má možnosť zabezpečiť pre obidve firmy dostatočne

veľký majetkový podiel, čím môže byť zabezpečená kontrola a možnosť využiť svoj postoj 

v kľúčových oblastiach. V niektorých prípadoch je nemožné realizovať PZI s väčšinovým

podielom na danom trhu, z toho dôvodu je práve toto jedna z možností ako zrealizovať vstup 

na daný trh (Dunning, 1993).

Spojenie „joint venture“ môže byť uskutočňované dvoma alebo viacerými firmami, 

ktoré založia spoločné vlastníctvo napríklad aj v inej krajine. Rovnako ako ostatné druhy 

vstupov sa delia na vertikálne, horizontálne a diagonálne (prvé dva druhy viď. vyššie).

Cieľom diagonálneho spojení joint venture je spojiť zdroje a technológie pre vytvorenie 

nového spoločného produktu. Jedna firma môže zabezpečiť kapitál a druhá firma sa môže

postarať o výrobný proces, jeho reklamu a predaj (Baláž, Verček, 2002). 

Jeden podnik môže disponovať viacerými podnikmi so zahraničnou majetkovou 

účasťou, ak vyrábajú rovnaký výrobok, tak sa môžu stať monopolným výrobcom na trhu, 

prípadne diktovať podmienky zákazníkom a ostatným partnerom. Aby sa predchádzalo 

problémom, bolo by vhodné si pred kúpou jasne definovať ciele, množstvo zdrojov, 

organizačnú štruktúru a rozdelenie manažérskych právomocí. V neposlednom rade je nutné sa 

dohodnúť na spôsobe kontroly podniku, na rozdelení zisku, spôsobe vysporiadania sa po 

vypršaní lehoty (čas na ktorý je joint venture založená), spôsobe diverzifikácie činnosti, výške

licenčných poplatkov, záväzkoch o udržaní obchodného tajomstva atď. Týmto budú teda 

zadefinované prínosy zo spojenia partnerov a riziká, ktorým budú musieť obaja čeliť (Baláž, 

Verček, 2002).

Najvyššou formou pôsobenia je založenie vlastného podniku v zahraniční, v úplnom 

vlastníctve. Materská firma má možnosť zabezpečiť najvyšší stupeň kontroly dcérskeho 

podniku, určiť výrobný program, marketingovú stratégiu a aj to, ako manipulovať

s dosiahnutým ziskom. Výhodou je postavenie na trhu, kde môže byť podľa vlastných



predstáv vytvorená zákaznícka a dodávateľská štruktúra a distribučná sieť. Nevýhodou môže

byť problém prispôsobenia sa zákazníckemu trhu, problém pracovníkov alebo manažmentu

prispôsobiť sa novému prostrediu, respektíve zlá reakcia zákazníkov na novú značku. Riziko 

môže predstavovať taktiež aj vyvlastnenie (Baláž, Verček, 2002). 

Greenfield investície predstavujú založenie podniku od základu na „zelenej lúke“. 

Materská firma založí dcérsku spoločnosť v zahraničí, avšak výrobná kapacita je navrhovaná 

bezprostredne od základov. Pred vstupom musí byť vykonaná podrobná analýza prostredia, 

zákazníka, infraštruktúry, dodávateľov, štátnej politiky, legislatívy atď. Greenfield investície 

sú realizované na dlhé obdobie, preto je nutné mať daný trh dokonale preskúmaný

(Kislingerová, Nový a kol., 2005). 

Princíp Brownfield investícií je založený na tom, že vstupujúca spoločnosť umiestni 

svoju investícií na mieste, kde v minulosti existovali závody, respektíve ešte existujú. Ak sú 

tieto závody už v úpadku, tak je pre investora výhodnejšie založiť na ich mieste svoje fabriky, 

a nahradiť starú spoločnosť úplne novou. Nový investor má možnosť priniesť si nové výrobné

linky, technológie, know – how a taktiež má možnosť výberu nových pracovníkov. Tieto 

investície sú podobné investíciám na zelenej lúke a akvizíciám. Pre transformujúce sa 

ekonomiky boli brownfield investície dôležitým druhom investovania (Baláž, Verček, 2002). 

Jednotlivé formy PZI majú rozdielne pôsobenie na ekonomiku hostiteľskej krajiny. 

Greenfield investície sú kapitálovo aj časovo náročnejšie ako investície na vytvorenie fúzie 

a akvizície, avšak vytvárajú nové pracovné miesta, čím zvyšujú zamestnanosť v danej krajine. 

V porovnaní s fúziami a akvizíciami zvyšujú pravdepodobnosť transféru moderných

technológií a metód riadenia. Tento spôsob taktiež umožňuje vstup investora na trh podľa

jeho predstáv, pričom výber zamestnancov, politika a kultúra firmy je výhradne v jeho 

kompetencii. Zahraniční investori sú schopní zabezpečiť zamestnancom lepšie platové 

podmienky v porovnaní s domácimi podnikmi, čo avšak môže spôsobiť odliv kvalifikovanej 

pracovnej sily od domácich zamestnávateľov, ktorí budú nútení zamestnať menej kvalitných

pracovníkov. Fúzie a akvizície v krátkodobom hľadisku nemajú výraznejší vplyv na produkt 

a nezvýšia zamestnanosť a pri tomto druhu investícií môže nastať aj opačný efekt, ktorý

spôsobí dočasné zníženie zamestnanosti v dôsledku reštrukturalizácie podniku, prípadne pri 

nepriateľskom prevzatí, keď sa investor usiluje eliminovať aktivitu svojho konkurenta. 

V dlhodobom horizonte sa vyrovnávajú výhody a nevýhody jednotlivých foriem PZI. Pri 

hodnotení efektov potenciálnej investície a rozhodovaní o finančnej podpore je dôležité

delenie podľa formy, sektoru vstupu a motívu investora. Vláda má možnosť si podľa



taxonómie vyprofilovať druh investície, ktorá sa zhoduje s jej prioritou, a následne im 

poskytnúť finančnú podporu, prípadne iné výhody (Kislingerová, Nový a kol., 2005). 

2.3 Motívy realizácie PZI 

Spoločnosti sú motivované vstupom na nový trh z rôznych dôvodov. Jedným

z dôvodov môže byť napríklad zvýšenie obratu firmy. Ak nastane situácia, kedy na domácom 

trhu nie je dostatok kúpyschopných zákazníkov, to znamená, že spoločnosť je situovaná na 

obmedzenom rozsahu trhu a preto nachádza riešenie v rozšírení svojej produkcie do 

zahraničia, kde môže svoje prednosti zužitkovať. Ďalším častým príkladom je hľadanie

ľudských zdrojov. V prípade ľudských zdrojov sa jedná predovšetkým o kvalitnú a lacnú 

pracovnú silu vo väčšom rozsahu. Firma pomocou takejto pracovnej sily môže znížiť svoje 

náklady, ktoré môže spôsobiť zvýšenie zisku, prípadne zlacnenie produkcie, čím sa produkty 

stanú konkurencieschopnejšími na trhu. V prípade fyzických zdrojov môže ísť o hľadanie

lacnejších alebo kvalitnejších komponentov a produktov, alebo môže ísť o nerastné suroviny, 

ktoré sa v domácej ekonomike nenachádzajú alebo sú už vyčerpané (Ferenčíková a kol., 

2003).

Spoločnosti taktiež putujú do zahraničia z dôvodu diverzifikácie predaja. Ak je domáci 

trh považovaný za nestabilný, spoločnosť sa snaží obmedziť riziko. Spoločnosť sa môže

ocitnúť v situácii, kedy sa cíti pod tlakom na domácom trhu z dôvodu konkurencie, tá sa môže

pokúsiť o oslabenie konkurenčného tlaku využitím svojej komparatívnej výhody v iných

krajinách, prípadne hľadá výhody krajiny, ktoré bude môcť na domácom trhu využiť (Baláž,

Verček, 2002). 

Trhové aspekty ekonomických motívov sú podľa World Investment Report obsiahnuté 

v nasledujúcich bodoch: 

 Veľkosť trhu a príjem na obyvateľa;

 Perspektíva rastu trhu; 

 Prístup na regionálny a globálny trh; 

 Špecifické národné preferencie spotrebiteľov;

 Štruktúra trhu – zdrojovo orientovaný/orientovaný na získanie aktív; 

 Nerastné suroviny; 

 Lacná kvalifikovaná pracovná sila; 

 Kvalifikovaná sila; 



 Technologické, inovujúce a ostatné vytvorené aktíva (napr. značka), vrátane 

špecifických výhod zhmotnených v jedincoch, firmách alebo klastroch; 

 Fyzická infraštruktúra (prístavy, cesty, energie, telekomunikácie); 

 Náklady na zdroje, aktíva a produktivita; 

 Ostatné náklady vstupu (dopravné, telekomunikačné náklady do 

a z hostiteľskej krajiny a náklady na ostatné polotovary); 

 Členstvo v regionálnych integračných celkoch – významné z hľadiska

budovania regionálnych korporačných sietí (UNCTAD, 2013). 

Záväznému rozhodnutie o uskutočnení PZI musí predchádzať podrobná analýza 

krajiny, do ktorej chce domáca firma investovať. Najdôležitejšími faktormi sú ľudské zdroje, 

infraštruktúra, vytváranie klastrov, množstvo zdrojov a zákazníci.

Politický rámec v krajine v ktorej má byť realizovaná PZI je taktiež dôležitý, keďže

upravuje pravidlá vstupu spoločnosti do krajiny, upravuje zaobchádzanie s novou 

spoločnosťou po jej vstupe, definuje a rozhoduje o trhu a je podporený medzinárodnými

investičnými zmluvami. Fiškálna a menová politika má vplyv na úrokovú mieru, kurzovú 

politiku a ovplyvňuje daňovú politiku. Ak je v krajine stabilné prostredie, výhodná úroková 

miera a kurz, tak to pozitívne ovplyvní zisk a konkurenciu (Baláž, Verček, 2002). 

World Investment Report radí do politického rámca nasledovné faktory: 

 Hospodárska, politická a sociálna stabilita; 

 Pravidlá vstupu a pôsobenia; 

 Pravidlá zaobchádzania so zahraničnými afiliáciami; 

 Politiky ovplyvňujúce fungovania a štruktúru trhu (hospodárska súťaž, politika 

vo vzťahu k fúziám a akvizíciám); 

 Medzinárodné dohody o PZI;

 Privatizačná politika; 

 Obchodná politika (clá a netarifné prekážky) a súlad politiky vo vzťahu k PZI 

s obchodnou politikou; 

 Daňová politika (UNCTAD, 2013). 

Podnikateľské výhody majú za úlohu motivovať investorov k investovaniu v danej 

krajine. Niektoré výhody sú zamerané na určitý typ investorov, podľa potrieb štátu, ktorá 

potrebuje motivovať investorov. Výhody, ktoré sa poskytujú by mali pokračovať aj po vstupe 

investora, aby mal podnet v danej krajine zotrvať. Je vhodné využiť aj podporné aktivity, ako 

napríklad investičné stimuly, ktoré avšak môžu byť pre štát vysokonákladové.  



World Investment Report medzi podnikateľské výhody radí: 

 Podpora investícií (budovanie image krajiny, činnosť zameraná na generovanie 

investícií a poskytovanie služieb investorom); 

 Investičné stimuly; 

 Odstránenie „tieňových“ nákladov (náklady spojené s korupciou, neefektívnou 

byrokraciou...);

 Sociálne výhody (jazykové školy, kvalitné životné prostredie); 

 Proinvestičné služby (UNCTAD,2013). 

2.4 Efekty PZI 

Skúmanie efektov PZI má pre všetky krajiny kľúčový význam. PZI sú chápané ako 

komplexný pojem a nie je možné jednoznačne určiť, aký vplyv bude mať rast prílivu 

zahraničného kapitálu vo forme investícií v krajine na jej hospodárstvo. Do veľkej miery 

závisia efekty PZI na schopnosti krajiny absorbovať tento kapitál, na výške domácich úspor, 

na forme investícií a časovom hľadisku. Je nutné zvážiť aj úvahu a skutočnosť, že záujmy 

transcionálnej korporácie a štátu môžu byť diametrálne odlišné. To znamená, že výhoda pre 

investora nemusí byť zároveň aj výhoda pre krajinu, do ktorej investícia plynie (Hošková,

1997).

PZI môže mať priamy alebo nepriamy vplyv na ekonomiku krajiny, do ktorej plynie. 

Priame vplyvy sú efekty zo zvýšenia zamestnanosti, transfer technológií, ktoré bezprostredne 

vyvolajú opätovný príliv PZI. Predovšetkým sa jedná o investície na „zelenej lúke“, ktorých

efekty sú priamo merateľné. Druhá skupina je vyvolaná pôsobením PZI. Započítava sa do nej 

vznik domácich spill-over efektov, zvýšenie technologickej vyspelosti krajiny a zvýšenie

spotreby domácností (Hošková,  1997). 

2.4.1 Pozitíva PZI 

Pozitíva, ktoré plynú z PZI hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomike. Práve pozitíva 

spôsobujú, že sa vláda snaží podporovať ich príliv a kladný postoj verejnosti voči

zahraničným investorom. Vo všeobecnosti však neexistujú jednotné názory na PZI a čoraz

častejšie sa objavujú kritici, ktorí zastávajú názor, že pozitíva plynúce z ich prílevu sú 

minimálne. K hlavným výhodám, ktoré zvyčajne vznikajú pre hostiteľskú krajinu patria: 

 prílev kapitálu, ktorý je v danej krajine nedostatkový a zároveň má dlhodobý

charakter. Toto kritérium bolo najdôležitejšie v 90. rokoch, keď prebiehala 



transformácia, pretože PZI vypĺňali medzeru medzi investíciami a domácimi 

úsporami;

 PZI spôsobujú progres krajiny v oblasti technológií, ktoré so sebou prinesú. Tieto 

technológie časom prechádzajú aj do ostatných podnikov, ktoré sa nachádzajú 

v krajine, čím spôsobujú zvyšovanie produktivity v hospodárstve. Táto výhoda

nemusí platiť za každých okolností, keďže vo všeobecnosti to závisí na viacerých

faktoroch. Krajina v ktorej je dlhodobá technologická tradícia je schopná rýchlo

reagovať na vznik konkurencie a adaptovať nové postupy a technológie, čím

spôsobí spill-over efekty. Transcionálne korporácie sú nútené doviezť, prípadne 

rozvinúť ešte dokonalejšie technológie. Krajina, ktorá nemá technologickú tradíciu 

ťaží z importu technológií predovšetkým zvýšením produktivity a implementáciou 

nových technológií u subdodávateľov. Najviac je poškodená ekonomika, ktorá sa 

nachádza práve medzi týmito dvoma pólmi; 

 prístup na zahraničné trhy pri pro-exportne orientovaných PZI, pričom zároveň

vznikajú možnosti aj pre domácich subdodávateľov, ktorí majú možnosť naviazať

ekonomické vzťahy so zahraničnými subjektmi. Kritici tejto výhody sa s týmto

tvrdení nestotožňujú z dôvodu zvýšenia závislosti na exportných trhoch, čo by 

v prípade recesie mohlo zasiahnuť jednostranné orientovanú domácu ekonomiku; 

 „crowding in“ efekt, ktorý vyvolávajú PZI v určitých, pre krajinu relatívne nových

odvetviach hospodárstva (napr. automobilový priemysel), keďže vytvára 

dodávateľskú sieť domácich a zahraničných subdodávateľov;

 PZI prinášajú do krajiny nové marketingové a manažérske znalosti a zvyšujú

kvalifikovanosť zamestnancov. Transcionálne korporácie disponujú množstvom

odborníkov z celého sveta, ktorí pomáhajú najmä pri rozbehu podniku, tréningu 

a koučovaní zamestnancov. Opak prezentujú spoločnosti, ktoré využívajú na 

stredný a vyšší manažment zamestnancov z ich domovskej krajiny a pracovníci 

hostiteľskej krajiny sú využívaní len na nekvalifikovanú manuálnu prácu; 

 K ostatným výhodám PZI častokrát patrí zlepšenie ekologických štandardov

infraštruktúry, rozvoj konkurenčného prostredia, rozvoj regiónov. Tieto efekty sú 

avšak rozporuplné a líšia sa konkrétne od daného projektu (Hošková, 1997). 



2.4.2 Negatíva PZI 

Žiadne PZI nemajú pre krajinu len pozitívne efekty, ale majú aj svoju „tienistú 

stránku“. K najčastejším negatívam, ktoré sú spájané s PZI patria:  

 vytesňovací efekt, čiže vytesňovanie domácich investícií zahraničnými 

 tlak na posilňovanie meny, čo má za následok znevýhodnenie exportne 

orientovaných subjektov 

 dočasné zníženie zamestnanosti, ktoré môže byť spôsobené reštrukturalizačným

procesov. Nastáva najmä pri investíciách typu fúzie a akvizície 

 vytesnenie domácej konkurencie, ktorá nedisponuje schopnosť konkurovať

ekonomicky silnému konkurentovi v oblasti produktivity práce a mzdových

nákladov

 zhoršenie platobnej bilancie repatriáciou zisku. To znamená, že zisk nie je 

umiestnený v domácej krajine vo forme reinvestícií, ktoré by mohli pomôcť

k ďalšiemu rozvoju, ale je prevedený na zahraničné účty investorov.  

 výpadok daňových príjmov, ktoré sú spôsobené daňovými prázdninami, ktoré 

získavajú transcionálne korporácie pri vstupe na daný trh ako incentivu od vlády 

 vznik duálnej ekonomiky, ktorý je spôsobený predovšetkým rozvojom pobočiek

zahraničných firiem, ktoré sú zároveň podporované domácou vládou, avšak na 

druhej strane sa nachádzajú v ekonomike domáce subjekty, ktoré stoja na pokraji 

krachu (Baláž, Verček, 2002). 

Z uvedených kladných a záporných efektov môžeme vydedukovať, že každá investícia 

môže mať svoj pozitívny aj negatívny vplyv pre hostiteľskú krajinu. Pri konečnom hodnotení 

PZI je nutné porovnať všetky efekty, ktoré investícia so sebou prináša. Obzvlášť by to malo 

platiť pri veľkých projektoch so štátnou podporou, aby v budúcnosti nenastala situácia, kedy 

bude hospodárstvo trpieť za zlé rozhodnutia svojich predstaviteľov.  

2.5 Investičné stimuly 

Investičné stimuly využívajú jednotlivé krajiny ako nástroj na vytváranie vhodného 

investičného prostredia. Pod pojmom investičný stimul sa rozumejú všetky merateľné

ekonomické výhody poskytnuté vládou hostiteľskej krajiny a zahraničným investorom. Tieto 

výhody sa poskytujú za účelom motivácie podnikateľskej činnosti .  



 Metodikou UNCTAD sú rozoznávané tri základné skupiny stimulov:  

1. fiškálna (rozpočtová) skupina stimulov; 

2. finančná skupina stimulov; 

3. skupina stimulov na zvýšenie ziskovosti investícií nefinančnými nástrojmi 

(UNCTAD, 2014). 

2.5.1 Fiškálna skupina stimulov 

Prvá uvedená skupina stimulov je zameraná predovšetkým na znižovanie daňového

zaťaženia investorov v hostiteľskej krajine. Dlhodobé a investične náročné projekty so sebou 

prinášajú vyššie náklady, z toho dôvodu krajiny ponúkajú fiškálne stimuly, ktoré môžu byť

orientované napríklad na zmrazenie existujúceho fiškálneho režimu pre investora na dlhšie

obdobie.

Tieto stimuly môžu byť využité v rôznych oblastiach: 

 Zisk – v oblasti zisku sa využíva zníženie dane z príjmu právnických osôb, 

daňové prázdniny, právo na odpočítanie straty zaznamenanej počas daňových

prázdnin zo zisku vytvoreného pred alebo po období daňových prázdnin; 

 Investície – v oblasti investícií sa využíva poskytnuté právo hostiteľskou

krajinou na zrýchlené odpisovanie investícií alebo možnosť reinvestovania; 

 Pracovná sila –v tejto oblasti je využívaná redukcia príspevku na sociálne 

poistenie zo strany zamestnávateľa, znižovanie daní na základe počtu

pracovníkov alebo iných nákladov spojených s pracovnou silou; 

 Pridaná hodnota – v oblasti býva využívané zníženie daní, respektíve ich 

úverovanie, počítané na základe čistej hodnoty výstupov, úverovanie dane na 

základe vytvorenej pridanej hodnoty; 

 Objem predaja – pri objeme predaja sa využíva zníženie dane z príjmu 

právnických osôb na základe celkového predaja; 

 Iné čiastkové náklady – napríklad môže ísť o redukciu daní z príjmov 

spojených s nákladmi na marketingové aktivity a reklamu; 

 Import – pri importe skupina fiškálnych stimulov najčastejšie využíva udelenie 

výnimky z platného cla a iných poplatkov súvisiacich s importom (dovozná 

prirážka), na import investičných statkov, surovín, náhradných dielov 

a všetkých vstupov súvisiacich s produkčným procesom; 



 Export- pri exporte rozlišujeme stimuly, ktoré sa využívajú pri výstupe a pri 

vstupe. Pri výstupe sa využíva vyňatie spod povinnosti platiť exportné clá, 

zvýhodnené zdaňovanie príjmov plynúcich z exportu, úverovanie daní 

z predaja uskutočneného v tuzemsku pri uskutočnení určitých exportných

výkonov. Pri vstupe je využívané napríklad vrátenie dovozného cla, úverovanie 

daní platených na importované materiály alebo dodávky, poskytnutie daňového

úveru na čistú hodnotu exportu (Baláž, Verček, 2002). 

2.5.2 Finančná skupina stimulov 

Finančná skupina stimulov obsahuje poskytovanie rôznych príspevkov, ktoré plynú 

rovno k firmám na financovanie PZI alebo priamo podiel kapitálu na realizovanie investície, 

respektíve na financovanie určitej činnosti. Môžu byť poskytované výhodné pôžičky formou 

návratnej dotácie na pracovné miesto, priame subvencie, poistenie participácie verejných

fondov a iné.

Tieto stimuly sa poskytujú v nasledovných oblastiach: 

 Vládne príspevky – vládne príspevky zahŕňajú veľké množstvo opatrení, ktoré 

bývajú niekedy označované ako priame subvencie. Najčastejšie bývajú

využívanie na krytie kapitálových, výrobných alebo marketingových nákladov, 

ktoré sú spojené s investičným projektom; 

 Štátne poistenie – štáte poistenie poskytuje štát investorom na určité druhy 

rizík, ako zmena devízových kurzov, devalvácia meny apod. Tento typ 

poistenia býva zvyčajne zabezpečovaný prostredníctvom medzinárodných

agentúr;

 Vláde úvery s výhodnými úrokmi – jedná sa o vytvorenie rôznych agentúr 

alebo fondov, ktorým štát zabezpečí prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo 

formou úverov a tie ich následne poskytujú vybraným podnikateľským

subjektom. Investori majú teda prístup k výhodným pôžičkám, zárukám úverov 

a ku garantovaniu exportných úverov; 

 Vládna participácia na projektoch – vláda s investormi participuje 

prostredníctvom verejných fondov na investíciách s vysokým komerčným

rizikom (Ferenčíková a kol., 2003). 



2.5.3 Stimuly na zvýšenie ziskovosti investícií nefinančnými nástrojmi – iné stimuly 

 Tento druh stimulov primárne nevyužíva finančné nástroje v podobe daňových úľav

a dotácií, aby motivoval zahraničného investora na vstup do hostiteľskej krajiny. Sú to 

predovšetkým stimuly, ktoré sú uplatňované v rôznych oblastiach a ich úlohou je zabezpečiť

investorom pohodlnejšiu aktivitu v danej krajine.

Stimuly sú ponúkané v nasledovných oblastiach:

 Infraštruktúra – dotácie na rozvoj infraštruktúry, ponuka nehnuteľností napr. 

ponuka budov, pôdy, výrobných hál alebo špecifickej infraštruktúry ako sú 

telekomunikácie, doprava, zásobovanie vodou alebo energiou za nižšie ceny 

 Služby – poskytované služby môžu obsahovať napríklad asistenciu pri 

schvaľovaní projektov, implementáciu a riadenie projektov, vypracovanie 

predinvestičných štúdií, informácií o trhu, prístupnosť surovín a infraštruktúry,

poradenstvo pri marketingových technikách a pri výrobnom procese, pomoc 

pri školeniach a preškoľovaní zamestnancov, technické príslušenstvo na rozvoj 

know – how prípadne vylepšenie kontroly kvality

 Devízové hospodárstvo – bývajú poskytované špeciálne výmenné kurzy, 

eliminácia výmenných rizík pri zahraničných úveroch, špeciálne koncesie na 

repatriáciu kapitálu

 Trhové preferencie – výhodné štátne zákazky, uzatvorenie trhu pre ďalších

investorov, protekcionistické opatrenia na obmedzenie dovozu, zabezpečenie 

monopolného postavenia atď. (Baláž, Verček, 2002). 

Hospodárska politika mnohých štátov, vrátane krajín V4 je priklonená k aktívnej 

podpore investorov zo strany štátu. Na túto podporu sú samozrejme využívané investičné

stimuly, ktoré majú ako svojich zástancov tak aj odporcov. Diskriminácia medzi 

zahraničnými a domácimi investormi je zakázaná v medzinárodných dohodách, v tomto 

systéme investičných stimulov je avšak rozdiel v možnostiach, ako sa k stimulom dostať.

Malé a stredné podniky zväčša nemajú možnosť splniť kritérium minimálneho objemu 

investície, čiže sú to najmä investori zo zahraničia, ktorí dané kritérium splniť dokážu a tým

pádom majú prospech z investičných stimulov. Poskytovanie investičných stimulov, ako už

bolo povedané má svojich zástancov aj odporcov. Zástancovia argumentujú predovšetkým

prínosom spočívajúcim vo vysokom počte novootvorených priamych či nepriamych 

pracovných miest, prísune moderných technológií, nových modelov riadenia a v celkovej 

kultivácii podnikateľského prostredia. Taktiež sa často poukazuje na argumenty, že investičné



stimuly nehrajú v celkových štátnych výdajoch žiadnu podstatnú úlohu a úvahy o ich 

nákladnosti, respektíve neefektívnosti v porovnaní s inými formami pomoci sú neobstojné.

Odporcovia zahraničných stimulov tvrdia, že tvoria zbytočnú záťaž verejných

rozpočtov, ktorá spočíva vo vydávaní finančných prostriedkov novým investorom, či už

formou rôznych dotácií alebo poskytovaním pozemkov vybavených nevyhnutnou 

infraštruktúrou za symbolickú cenu, respektíve nevyberaním finančných prostriedkov 

z dôvodu uplatňovaných daňových úľav. Všetky tieto stimuly podľa odporcov nemajú 

význam, lebo zahraniční investori sú motivovaní realizovať svoju investíciu z dôvodu 

kvalifikovanej a lacnej pracovnej sily a v situácii, kedy pracovná sila je stále drahšia, presunú 

svoju výrobu ďalej na východ. Veľmi silným argumentom odporcov je tiež, že konkrétny 

systém investičných stimulov, tak ako je nastavený v krajinách V4, znevýhodňuje domáce 

podnikateľské subjekty oproti ich konkurentom zo zahraničia, ktorí sú súčasťou veľkých

nadnárodných skupín dostatočne kapitálovo vybavených, takže vlastne žiadne investičné

stimuly ani nepotrebujú. Existujú aj názory, ktoré investičné stimuly prirovnávajú 

k diskriminácii. Z hľadiska týchto postojov by bolo vhodnejšie znížiť daňovú záťaž a vytvoriť

stabilné politické a makroekonomické prostredie, ktoré by bolo významnejším impulzom pre 

realizáciu nových investícií a pre rozvoj podnikania.

2.6 Využívané investičné stimuly 

Celosvetovo je zaznamenaný rast objemu a významu priamych zahraničných

investícií, vďaka tomu dochádza k zmenám v hospodárskej politike voči PZI. Prvé generácie 

politík, ktoré chceli podporiť prílev PZI podporovali liberalizáciu režimu PZI a snažili sa 

odstraňovať prekážky voči domácim investíciám. Na medzinárodnej úrovni boli vytvorené 

predovšetkým bilaterálne zmluvy o vzájomnej ochrane investícií a o zamedzení dvojitého 

zdanenia. Druhá generácia, ktorá časom prenikla bola zameraná už na aktívnu hospodársku 

politiku, pomocou ktorej lákala investície formou investičných stimulov do svojej krajiny. 

Vláda má možnosť poskytnúť investičný stimul dvoma spôsobmi a to buď priamou finančnou

podporou alebo nepriamou. Medzi nepriame formy stimulov patria napríklad úľavy

a požiadavky, ktoré štát poskytne ekonomickým subjektom. V súčasnosti sú najpoužívanejšie

investičné stimuly nasledovné:

 Priame stimuly na: 

 Investičnú výstavbu;

 Výskum a vývoj;



 Nákup technológií; 

 Nákup pozemkov a zavedenie infraštruktúry;

 Úverovú politiku, nižšie úroky, dlhšia doba splatnosti, garancia štátu; 

 Tvorbu pracovných miest, rekvalifikáciu pracovných síl; 

Nepriame stimuly na:

 Colné úľavy;

 Daňové úľavy;

 Úľavy v predpisoch (Ferenčíková a kol., 2003). 

Bohaté vyspelé štáty sú zväčša schopné a ochotné udeľovať predovšetkým priame dotácie, 

ako nepriamo pôsobiace úľavy. Chudobnejšie štáty sú schopné, práve naopak, poskytovať

skôr iba úľavy. Každá forma, ktorou štát podporuje zahraničné investície má odlišný vplyv na 

investičnú aktivitu a možné externality podľa konkrétnej investície na konkrétnom mieste. 

V zásade sú najpoužívanejším investičným stimulom rôzne druhy daňových úľav, najmä 

úľava na dani z príjmu právnických osôb.

 Tretia generácia politík, ktorá sa snaží maximalizovať PZI vo svojej krajine zaviedla 

tzv. cielené investičné stimuly. Tieto cielené investičné stimuly sú poskytované na regionálnej 

či municipálnej úrovni. Sú rozdelené podľa viacerých kritériá, napríklad podľa veľkosti

investícií, odboru podnikania, exportnej výkonnosti a technologickej náročnosti. Ďalej sa 

snažia vytvoriť väzby s miestnymi firmami, rozvinúť špeciálnej ekonomické zóny – exportné 

zóny a technologické parky (Hošková, 1997). 

2.7 Zhrnutie kapitoly 

Priame zahraničné investície sú nepochybne dôležitou súčasťou každej rozvíjajúcej sa 

ekonomiky. Jednotlivé krajiny využívajú rôzne investičné stimuly s účelom prilákať čo

najviac investorov. Príchod nových investorov má za následok nižšiu mieru nezamestnanosti, 

odvetvovú zmenu ekonomiky, rast ľudského kapitálu a prísun nových technológií.

Podľa môjho názoru práve investičné stimuly nevytvárajú nové hodnoty, ale skôr 

prerozdeľujú už existujúce, pričom v tomto procese vzniká čistá strata. Čistá strata vzniká 

najmä z dôvodu poškodzovania existujúcej konkurencie, „kradnutiu“ vysokokvalifikovaných

zamestnancov, deformácii štruktúry investície, či reťazeniu stimulov. Častokrát nie sú stimuly 

smerované primárne do chudobných regiónov. Podľa názoru autorky ani existencia 

investičných stimulov v susedných krajinách nie je dôvodom na ich zachovanie. Voči



súčasnému stavu existuje viacero alternatív, ktoré by umožnili lepšie dosahovanie cieľov.

Investičné stimuly by mohli byť napríklad nahradené nižšími daňami.



3 Investičné stimuly V4 

 Cielená podpora investícií má z hľadiska ekonomického rozvoja a budovania 

konkurencieschopnosti významnú úlohu, ako v transformujúcich sa ekonomikách, tak aj v 

ekonomikách vyspelých.

 Problematika investičných stimulov je skúmaná v rámci globálnych investičných

trendov, pretože dochádza k zmene postoja vedúcich manažérov nadnárodných podnikov. 

V minulosti neboli stimuly považované za dôležitý faktor rozhodovania o lokalizácii PZI, 

avšak dnes sú považované za smerodajné pri investičných rozhodnutiach. 

 Reštrukturalizácia podnikov v tranzitívnych ekonomikách bola náročná na rozsiahle 

investície do morálne, či fyzicky opotrebovaného kapitálu a fyzického vybavenia. Vo 

vtedajších podmienkach, kedy bol nedostatok vlastných kapitálových zdrojov a zároveň

vysoká cena kapitálu, predstavovali priame zahraničné investície jednu z alternatív 

financovania časti týchto investičných potrieb (Čornejová – Aradyová, Táncošová, 2007). 

 Základy súčasných systémov, ktoré určujú investičné stimuly, postupne vznikali od 

polovice deväťdesiatych rokov. Prelomovým okamžikom bolo schválenie respektíve 

uzákonenie komplexného „balíku“ investičných stimulov v jednotlivých krajinách. Ako 

príklad môže byť uvedené Maďarsko, v ktorom boli bezcolné zóny zavedené už na počiatku

osemdesiatych rokov a komplexný systém investičných stimulov bol zavedený v roku 1995. 

Poľskom bol zavedený program podpory zvláštnych hospodárskych zón v roku 1994. 

O niekoľko rokov neskôr boli zavedené investičné stimuly aj v Českej republike, a to v roku 

1998 a na Slovensku v roku 2000. Medzinárodná konkurencia o priame investície sa rozšírila

aj o ďalšie kandidátske a nové členské krajiny EÚ ako napríklad Slovinsko, Rumunsko či

Bulharsko (Jahn, 2006). 

 Investičné stimuly sú zameraná predovšetkým na investície do vybraných odvetví 

spracovateľského priemyslu a v niektorých krajinách taktiež do „strategických“ služieb

a technologických centier. Stimuly sa najčastejšie zameriavajú na podporu veľkých

investičných projektov, čo znamená, že zvýhodňujú najmä veľké nadnárodné firmy. 

V niektorých ojedinelých prípadoch môžeme chápať investičné stimuly aj ako snahu zabrániť

už existujúcim podnikom odchod z krajiny do krajiny, v ktorej sú im ponúkané výhodnejšie

podmienky (Čornejová – Aradyová, Táncošová, 2007). 

V súčasnosti investičné stimuly, ktoré sú udeľované krajinami V4 sú poskytované na 

základe rámcových podmienok určených Európskou komisiou a legislatívou platnou v danej 



krajine. Krajiny sa vstupom do EÚ zaviazali, že konkrétna pomoc pre investora bude v súlade 

so zákonmi platnými pre celú EÚ. Avšak v súvislosti s týmto európskym zákonom, ktorý je 

záväzný pre celú EÚ, nie je možné tvrdiť, že formy pomoci a proces ich získavania 

v jednotlivých členských krajinách nie je odlišný. Krajiny V4 disponujú rozdielnymi 

štruktúrovanými systémami podpory investícií, pričom ich v rámci súťaže medzi sebou 

veľakrát flexibilne prispôsobujú v prospech veľkých investorov, respektíve hlavných priorít 

stratégie rozvoja.

3.1 Investičné stimuly – Cui bono? 

Okrem rozsahu, v akom je angažovaná hospodárska politika pri lákaní investícií 

pomocou systému investičných stimulov je nutné si uvedomiť, aké môžu mať vlády dôvody 

k poskytovaniu investičných stimulov. Je nutné, aby pri poskytovaní výhod boli 

zosumarizované aj odpovedajúce dopady PZI v ekonomike. Konkrétne do akej miery stimuly 

ovplyvňujú investičné rozhodovanie a čo predstavujú pre nadnárodné firmy (Srholec, 2004). 

3.1.1 Trhové a vládne zlyhania 

  Väčšina prúdov súčasnej ekonómie považuje trhové zlyhania ako správny argument 

pre zásah do hospodárskej politiky. Informačná asymetria a pozitívne externality, ktoré sú 

spojené so vstupom zahraničnej investície, môžu byť taktiež dobrým dôvodom pre tvorbu 

PZI. V súvislosti s PZI sa vyskytuje tzv. spillover efekt, ktorý je považovaný za špecifický

prípad pozitívnej externality1. Spillover efekt predstavuje teda situáciu v ekonomike, kedy je 

skutočný úžitok vyšší ako priame efekty, ktoré sú vyjadrené v trhových transakciách. Vďaka

spillover efektu sa predpokladá, že prínos priamych zahraničných investícií bude v konečnom

dôsledku vyšší, ako rozsah podpory zahraničnej investície zo strany vlád jednotlivých krajín. 

Okrem iného bude prínos investície vyšší ako prínosy, ktoré by dosiahli domáci investori 

s pomocou vládnej podpory dosahujúcej rozsah investičného stimulu pre zahraničného

investora (Fifeková, 2014). 

Zahraniční investori môžu mať nekompletné, respektíve skreslené informácie 

o lokalizačných výhodách hostiteľskej krajiny, čo motivuje vládu odstraňovať informačné

nedokonalosti pomocou poradenstva, informačnej podpory, či marketingu. Dopad PZI na 

bohatstvo ekonomiky je neutrálne len v tom prípade, že skutočný príspevok k pridanej 

externalita – situácia v ekonomike, kedy časť nákladov alebo výnosov určitej ekonomickej činnosti je bez kompenzácie 
prenášaná na ekonomické subjekty, ktoré sa na tejto ekonomickej činnosti nepodieľajú 



hodnote je plne odrazený v relatívnych cenách na trhoch tovarov a výrobných faktorov. 

V opačnom prípade príspevok PZI nebude odrazený len v ich dôchodkoch, ale taktiež bude 

ovplyvňovať aj dôchodky svojich domácich odberateľov, dodávateľov, či pracovníkov. To 

znamená, že bude dochádzať k prelievaniu dôchodkov prostredníctvom pozitívnych alebo 

negatívnych externalít. V prípade pozitívnych externalít sú vyššie spoločenské výnosy z PZI 

oproti súkromným investíciám plynúcim z investícií pre nadnárodnú firmu. To znamená, že

pre dosiahnutiečo najvyššieho prílivu PZI je vyžadovaná dotácia na investície z verejných

prostriedkov (Wokoun, Tvrdoň a kol., 2010). 

3.1.2 Lokalizačný význam investičných stimulov 

Základným predpokladom prílivu PZI je určitá stabilita hostiteľskej krajiny v oblasti 

politickej, inštitucionálnej, makroekonomickej. Taktiež je dôležitá liberalizácia zahraničných

tovarových a finančných tokov a v súčasnosti aj členstvo v hospodárskom zoskupení, ako 

napríklad v EÚ. Daňová legislatíva a všeobecná miera zdanenia je dôležitým faktorom pre 

potenciálnych investorov. Krajiny ako Hong – Kong a Estónsko dosiahli vďaka nízkej miere 

zdanenia kapitálu vysoký príliv PZI aj bez systému investičných stimulov. Nízke zdanenie 

právnických osôb vytvára ceteris paribus priaznivejšie prostredie pre investorov (Wells, 

Allen, Morisset, Pirnia, 2001). Opačným príkladom je Indonézia, kde zrušenie daňových

prázdnin v roku 1984 neviedlo k poklesu prílivu PZI aj napriek tomu, že v okolitých krajinách 

boli zavedené investičné stimuly. Podľa empirických štúdií zohrávali daňové prázdniny 

v Indonézii relatívne malú úlohu pri rozhodovaní sa investorov o vstupe do tejto krajiny. 

Investori taktiež tvrdili, že v prípade povinnosti zdaňovania celosvetových príjmov 

v domovskej krajine, práve daňové prázdniny v Indonézii viedli k vyšším daňovým platbám 

investorov do domovských krajín (Wells, Allen, Morisset, Pirnia, 2001). Podľa Veldeho 

(2002) je Írsko taktiež príkladom krajiny, kde daňová záťaž bola výrazným lákadlom PZI, 

avšak zvýšenie daní z 0 % na 10 % v roku 1990 neviedlo k ich odlivu.

 Z toho vyplýva, že investičné stimuly sú zrejme výhodou v danej oblasti až

v momente výberu medzi niekoľkými konkrétnymi možnosťami s približne identickým

investičným prostredím, faktorovým vybavením, infraštruktúrou a podobnými pracovnými

nákladmi.



3.1.3  Prerozdeľovacie dopady investičných stimulov 

Vlády sú mnohokrát podrobené nátlaku domácich malých a stredných podnikov, ktoré 

požadujú taktiež podporu, pričom sa odvolávajú na ochranu domáceho trhu. Avšak na druhej 

strane musia čeliť nátlaku zo strany zahraničných investorov. Nadnárodné firmy majú 

v globálnej ekonomike postavenie protihráčov národných vlád, predovšetkým v malých

a otvorených ekonomikách. Vlády sú teda nútené ich vyjednávaciu silu rešpektovať pri 

formulácii svojej hospodárskej politiky. Niektoré nadnárodné firmy majú ekonomický výkon

porovnateľný s menšími štátmi. Materské krajiny týchto firiem sú najvyspelejšími,

ekonomicky aj politicky najvplyvnejšími krajinami, a tieto nadnárodné firmy sú nimi vnímané 

ako vplyvné lobbystické skupiny. Z toho vyplýva, že vlády najčastejšie malých otvorených

ekonomík, taktiež presadzujú ich záujmy, pričom majú výrazný vplyv aj v medzinárodných

organizáciách (Srholec, 2004). 

3.1.4 Priame fiškálne výnosy a náklady 

Stimuly v oblasti zahraničných investícií predstavujú pre verejné financie náklady 

v dvoch hlavných položkách. Prvou položkou sú priame dotácie na novo vytvorené pracovné 

miesta, rekvalifikáciu a druhou položkou je strana daňových príjmov v dôsledku 

poskytnutých daňových úľav. Hlavný záujem nadnárodných firiem je získať maximálnu 

hodnotu podpory z verejných rozpočtov, ktorá im je v hostiteľskej krajine ponúknutá.

 Daňové prázdniny znamenajú nielen nižšie daňové príjmy, ale sú odzrkadlené aj vo 

výške hodnoty čistého zisku po neuskutočnenom zdanení, ktorý je pre investorov k dispozícii 

na reinvestície, ale aj na repatriáciu zisku. Väčšina investičných stimulov môže byť

v dlhodobom horizonte odrazená vo výške repatriácie ziskov zahraničných investorov a môže

tým prispievať k rastu deficitu bilancie výnosov. PZI sú vývozne orientované, takže

neočakáva sa ich čistý negatívny dopad na vonkajšiu rovnováhu (Srholec, 2004). 

3.2  Investičné stimuly v Československu a v Českej republike 

Po páde komunistického režimu stála československá ekonomika na počiatku 90. 

rokov na prahu prechodu od komunistickej centrálne plánovanej ekonomiky, na ekonomiku 

trhovú. Tento prechod sa týkal každej z krajín V4, avšak každá krajina mala v procese 

transformácie svoje špecifiká. Pre spoločnosť bola táto situácia nová, a tak bola očakávaná

náročná  cesta od totality k modernému demokratickému štátu. Komplikáciou boli inštitúcie,



ktoré z predchádzajúceho obdobia neboli dostatočne fungujúce, no aj napriek tomu určité

skutočnosti a ukazovatele vykazovali dávku kladných hodnotení a vyspelosti (Vašendová,

2006).

 V centrálne plánovanej ekonomike, ktorá bola v Česku, v podstate nedochádzalo 

k pohybu kapitálu.  Je možné tvrdiť, že priame zahraničné investície v tej dobe neexistovali. 

Ich príliv do centrálne plánovanej ekonomiky so štátnym vlastníctvom a štátnym monopolom 

nad zahraničným obchodom bol komplikovaný. Ako dôkaz stačí fakt, že majetok štátu bol 

nadobudnutý znárodňovaním, čo by prípadných zahraničných investorov nemotivovalo, aj 

v prípade, že ich príchod by bol možný. Okrem iného bolo vtedajšie Československo

izolované od sveta železnou oponou a kontakty boli obmedzené len na nutný zahraničný

obchod. Kontakt s východným blokom bol skôr zameraný na obchod, ako na finančné

operácie. To znamená, že z princípu bolo nemožné, aby zahraničný subjekt postavil na území 

Československa napr. továreň, lebo by sa jednalo o súkromný majetok. Pohyb portfóliových

investícií, respektíve ostatných investícií je taktiež nemožné si pri neexistencii finančného

trhu predstaviť. Forma akciovej spoločnosti neexistovala a dominovalo usporiadanie štátnych

podnikov. V prípade, že podnik potreboval získať finančné prostriedky bol odkázaný na 

bankovú sústavu (Nepožitková, 2003). 

 Medzi priaznivé okolnosti, ktoré Československo z predchádzajúceho obdobia zdedilo 

a ktoré ovplyvňovali predovšetkým pohyb kapitálu, patrí  predovšetkým geografická poloha, 

kvalita ľudského kapitálu, relatívne vysoká úroveň vyspelosti ekonomiky, makroekonomická 

stabilita. Tieto aspekty s najväčšou pravdepodobnosťou mali veľký vplyv na príliv PZI. Pre 

zahraničných investorov bolo atraktívna dostatočne vzdelaná populácia najmä v technických

a manuálnych odboroch. Taktiež geografická blízkosť veľkého trhu Nemecka, relatívne 

dobrého dopravného spojenia so západnou Európou a celkovo výhodná poloha uprostred 

Európy motivovala a podnecovala zahraničných investorov k vstupu na český trh. 

Československo patrilo medzi najvyspelejšie krajiny východného bloku, aj keď v porovnaní 

so západnými krajinami bolo chudobné a disponovalo štruktúrou hospodárstva zameranou na 

ťažký priemysel. Makroekonomická stabilita sa prejavovala v nízkej inflácii, nízkom 

verejnom dlhu, nízkom vonkajšom zadlžení a vo vyrovnanej platobnej bilancii (Nepožitková,

2003).

 Negatívne aspekty, ktoré znižovali atraktivitu Československa pre zahraničných

investorov boli predovšetkým centrálne plánovaná ekonomika bez trhových signálov 

v podobe cien a spoločného vlastníctva. Ďalšou zápornou stránkou vtedajšej ekonomiky bola 



technologická úroveň, ktorá zaostávala za západom, potlačený sektor služieb, zlý právny 

systém, morálny stav spoločnosti a iné. Pohyb kapitálu bol taktiež ovplyvnený aj tým, že

nebolo možné investovať v zahraniční a spočiatku boli obmedzené aj možnosti investovania 

v Československu, neskôr v ČR (Žídek, 2004). 

 Dôležitým prvkom centrálne plánovanej ekonomiky je bankový sektor, ktorý popri 

kapitálových trhoch pomáha transformovať úspory na investície. Centrálne plánovaná 

ekonomika disponovala systémom jednostupňovej bankovej sústavy, ktorá zaisťovala ako 

makroekonomické, tak aj mikroekonomické funkcie. Zmena na dvojstupňovú bankovú 

sústavu nastala dňa 1. 1. 1990. Týmto krokom dvojstupňová banková sústava vstúpila už do 

transformácie ekonomiky na demokratickú spoločnosť, ktorá následne ovplyvnila štruktúru

a celý systém bankového sektoru. Centrálna banka bola oddelená od obchodných bánk, ktoré 

začali fungovať s cieľom dosiahnutia zisku. Čo sa týka kapitálového trhu, tak žiadny

neexistoval (Žídek, 2004). 

 Môžeme teda zhrnúť, že na začiatku transformácie existovalo mnoho pozitívnych 

a negatívnych skutočností, ktoré investorov lákali, alebo práve naopak odradzovali. Medzi 

hlavné pozitíva môžeme zaradiť určitú vyspelosť krajiny a vzdelanie obyvateľov, ale taktiež

neobmedzené príležitosti na vznikajúcom trhu. Medzi najzásadnejšie negatívne stránky 

môžeme zaradiť zaostalosť krajiny, jej čiastočnú uzavretosť, relatívnu nestabilitu. Avšak

napriek tomu dochádzalo spolu s inštitucionálnymi zmenami v Československu, neskôr v ČR,

k postupnému prílivu kapitálu, ktorý mal vplyv na konkurencieschopnosť českej ekonomiky. 

 Pohyb kapitálu v období transformácie bol ovplyvňovaní viacerými dôležitými

faktormi. Prechod na trhové hospodárstvo ponúkol veľké množstvo príležitostí pre domácich 

občanov, ale s postupným otváraním sa svetu taktiež aj zahraničným subjektom. Nové 

možnosti so sebou nesú aj riziko možnej nestability krajiny. Je nutné aby bolo zdôraznené, že

práve stabilita (ekonomická aj politická) boli v priebehu transformácie dôležitým prvkom 

prílivu kapitálu. Vďaka liberalizácii boli umožnené aj investície českých subjektov 

v zahraničí (Žídek, 2004). 

 V prvých rokoch transformácie došlo k rôznym ekonomickým reformám, ktoré mali 

za úlohu zvýšiť dôveru investorov. Počiatok 90. rokov bol poznačený privatizáciou, čiže

všetky zahraničné investície v rámci ČR boli zamerané prevažne na kúpu štátneho majetku. 

V roku 1995 až 90 % investícií bolo uskutočnených za účelom privatizácie. Zahraničný

kapitál plynul do ekonomiky taktiež v podobe pôžičiek českým bankám a podnikom. 

Liberalizácia výrazne dopomohla k výraznejším presunom kapitálu, čo priaznivo 



ovplyvňovalo nárast priamych zahraničných investícií.  Postupne boli liberalizované ceny 

a bol zavedený trhový mechanizmus, došlo k inštitucionalizácii súkromného podnikania 

a privatizácii. V českej ekonomike bola „skrotená“ počiatočná inflácia a po transformačnej

recesii bol naštartovaný hospodársky rast. Postupne bol liberalizovaný zahraničný obchod, 

pričom ekonomika rástla bez väčších politických či ekonomických komplikácií. V roku 1995 

bola zavedená vonkajšia zmeniteľnosť českej koruny, čo de facto znamenalo plnú 

liberalizáciu kapitálových tokov (Srholec, 2004). 

 Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim pohyb kapitálu bolo určite zavedenie fixného 

zmenného kurzu, ktorý bol využitý ako nominálna kotva, čím bolo znížené kurzové riziko pre 

všetkých investorov. Po menových turbulenciách, ktoré nastali v roku 1997 centrálna banka 

nastolila režim flexibilného kurzu a kurzové riziko z toho dôvodu vzrástlo (Žídek, 2004). 

 Zahraniční investori boli motivovaní vstúpiť do krajiny aj vďaka ekonomickému rastu, 

lacnej pracovnej sile, vyššej úrokovej sadzbe oproti zahraničnej a veľkému dopytu kapitálu.

 V politickej oblasti vykazovala ČR relatívnu stabilitu, a to aj napriek rozpadu 

federácie a pádu vlády v roku 1997. V tomto období už bola zostavovaná väčšinová

demokratická vláda, ktorá bola naklonená ekonomickým reformám. Po kratšom období 

nestability a „úradníckej“ vlády sa k moci dostala sociálna demokracia, ktorá smer 

k demokracii zachovala a nehrozili žiadne politické nepokoje. Reformy, stabilita, zmena 

prostredia smerom k trhovému hospodárstvu a demokratickej krajine postupne viedli k väčšej

dôvere investorov a rastu pohybu kapitálu. Tomuto vývoji zodpovedalo aj zlepšujúci sa rating 

krajiny a prijatie ČR do OECD2, NATO a EÚ.

PZI sú z hľadiska teória obvykle považované za pozitívny prvok ovplyvňujúci

hospodárstvo, a to predovšetkým preto, že ovplyvňujú ekonomický rast, aktívne napomáhajú 

transformujúcim sa ekonomikám a prispievajú k inštitucionálnym reformám, ktoré následne 

ovplyvňujú ekonomický vývoj.

 V ďalšej etape vývoja ekonomiky vstúpila ČR do EÚ. Pre príliv zahraničných

investícií bol tento vstup významný. ČR už nebola len štát v strede Európy, s ktorým má EÚ 

podpísanú tzv. eurodohodu3. Česko sa stalo na základe splnenia kodanských kritérií 

2 ČR sa stala členskou krajinou OECD už v roku 1995. Samotnému vstupu do OECD predchádzalo 
niekoľkoročné obdobie spolupráce ČR a Československa s OECD 

Eurodohoda – bola uzatvorená medzi ES, členskými krajinami a ČR. Jej cieľom bolo postupné otváranie hraníc 
a sprístupnenie trhov prostredníctvom liberalizácie obchodu a zbližovania vnútroštátneho práva ČR 
s komunitárnym právom. 



právoplatným členom EÚ. Vstup do EÚ znamenal voľný pohyb komodít, kapitálu 

a samozrejme aj voľný pohyb osôb. Už len samotný fakt, že ČR je členom EÚ sa odrazilo 

v dôveryhodnosti investorov, čo má zásadný význam pre rast malej stredoeurópskej krajiny 

(Srholec, 2004). 

 V súčasnosti má motiváciu investorov vo svojej kompetencii Ministerstvo priemyslu 

a obchodu, pričom spolupracuje s Agentúrou pre podporu podnikania a investícií Czechinvest. 

Táto agentúra funguje ako štátna príspevková organizácia, podriadená uvedenému 

ministerstvu. Jej úlohou je dlhodobo posilňovať konkurencieschopnosť českej ekonomiky 

pomocou podpory malých a stredných podnikateľov, podnikateľskej infraštruktúry, inovácií 

a získavaním zahraničných investícií v oblasti výroby, strategických služieb

a technologických centier. Aby bola komunikácia medzi štátom, podnikateľmi a EÚ čo

najjednoduchšia, tak Czechinvest zastrešuje podpory podnikania v spracovateľskom

priemysle z EÚ a taktiež aj zo štátneho rozpočtu. Okrem iného táto agentúra propaguje ČR aj 

v zahraničí ako vhodnú lokalitu pre umiestňovanie investícií (Czechinvest, 2015). 

 Investor, ktorý umiesti svoju investíciu na území ČR, si môže nárokovať získanie 

podpory vo forme investičných stimulov. O tieto stimuly môže žiadať ako domáca, tak aj 

zahraničná právnická alebo podnikajúca fyzická osoba. Podporované sú predovšetkým oblasti 

priemyslu, technologických centier a centrá strategických služieb. Zákon stanovuje 

podmienky pre každú aktivitu, ktoré musí záujemca splniť. V prípade každej aktivity platí, že

podmienky musia byť najneskôr do troch rokov od dátumu udelenia investičných výhod

splnené. Okrem iného platí pre všetky typy aktivít, že príjemca nesmie zahájiť práce na 

projekte pred vydaním potvrdenia o registrácii zámeru Czechinvestom a že príjemca zachová 

podporený majetok a pracovné miesta po celú dobu čerpania verejnej podpory, avšak

najmenej po dobu 5 rokov (Czechinvest, 2014). 

 Podmienky pre udelenie výhod v spracovateľskom priemysle sú rozdelené aj v rámci 

regiónov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín. Regióny, ktoré sú menej atraktívne pre 

investorov, sú viac podporované výhodami plynúcimi investorovi, pokiaľ sa rozhodne do nich 

investovať.

 V oblasti technologických centier môže byť podporený podnik so zameraním na 

aplikovaný výskum, vývoj a inovácie technicky vyspelých výrobkov, technológií a výrobných

procesov za účelom využitia vo výrobe a zvýšenia pridanej hodnoty. 



 Podpora v oblasti centra strategických služieb je určená pre centrá zdieľaných služieb

so zameraním na prevzatie riadenia, prevádzkovania a administratívy vnútorných činností,

ako sú napríklad účtovníctvo, financie, administratíva v oblasti ľudských zdrojov, marketing, 

riadenie informačných systémov, high – tech opravárenské centrá a centrá pre tvorbu 

softwaru. Pre kvalifikáciu do programu je stanovená podmienkavytvorenia minimálne 40 

pracovných miest pre tvorbu softwaru a aspoň 100 pracovných miest u ostatných centier 

strategických služieb.

 Formy investičných stimulov v ČR sú: 

o  zľava a dani z príjmu právnických osôb; 

o  prevod územia za zvýhodnenú cenu; 

o  hmotná podpora na vytvorenie pracovného miesta; 

o  hmotná podpora na školenie a rekvalifikáciu zamestnancov; 

o  hmotná podpora na obstaranie majetku (v prípade strategickej investičnej akcie) 

(Czechinvest, 2014). 

3.3 Investičné stimuly v Maďarsku

 Trhy v Maďarsku boli čiastočne liberalizované už pred procesom transformácie. 

Deregulácia tvorby cien prebiehala v Maďarsku postupne a už behom trhovej reformy v roku 

1989 bolo veľké množstvo cien tvorené na trhoch. Maďarsko bolo zo všetkých krajín V4 

najďalej s trhovými reformami (Holman, 2000). 

 Vývoj štruktúry PZI zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní ich objemu. Existujú rôzne 

motivácie zahraničných investorov. V Maďarsku sú znevýhodnené rôzne typy investícií, čo je 

možné sledovať na časových obdobiach investícií, ktoré prúdili do krajiny: 

1. Obdobie 1987 – 1992 sa vyznačovalo začiatkom ekonomickej transformácie. 

Menej ako v prepočte 3 mld. eur kapitálu plynulo do Maďarska. Toto obdobie 

bolo poznačené najmä ekonomickou, regulačnou a politickou prípravou na 

následný pohyb kapitálu.

2. V období 1993 – 1997 bola dominantná privatizácia. Maďarsko v tomto 

období dosiahlo príjmy v prepočte 4,6 mld. eur zo zahraničných investícií. 

Privatizácia, ktorú sprevádzali zahraničné investície, znamenala nový impulz 

pre maďarskú trhovú ekonomiku 

3. V období 1998 – 2004 nastala úplne nová etapa PZI. Dovtedy boli investície na 

zelenej lúke zastúpené sekundárne, avšak v tomto období sa stali dominantné 



a exkluzívne. Investície na zelenej lúke dosiahli 1,5 miliardy eur. Investície 

z predchádzajúceho obdobia „dozreli“, a to viedlo k repatriácii ziskov 

a reinvestovaniu. 

4. Obdobie 2004 – 2008 je charakteristické vstupom do EÚ. PZI majú vzostupný

trend až do roku 2008, kedy svetová kríza spôsobila pokles aktivity 

zahraničných investorov

V prvom období bola úprava právnych predpisov v oblasti PZI označovaná za veľmi

slabú. Nepriaznivý vývoj platobnej bilancie v tomto období zrýchlil štrukturálne reformy 

ekonomiky. V roku 1987 bol zavedený dvojstupňový bankový systém, bankové služby boli 

postupne liberalizované a operácie nových súkromných bánk boli licencované. Bol prijatý

zákon o finančných inštitúciách v roku 1991, pričom jeho účelom bolo dodržiavanie

maďarskej bankovej regulácie, ktoré boli ovplyvnené požiadavkami Európskeho spoločenstva

a v tom istom roku bol zavedený orgán bankového dohľadu.

V druhom období, počas transformácie, tak ako v každej krajine V4 plynuli zahraničné

investície predovšetkým do privatizácie. V tomto období lákali investorov predovšetkým

investície do Maďarska. V roku 1997 začal príjem z privatizácií klesať a od toho roku sa stali 

prevládajúce najmä investície na zelenej lúke. Do roku 2008 boli v Maďarsku veľmi priaznivé 

podmienky pre zahraničných investorov, čo dokazuje jeho líderstvo vrámci regiónu. 

Dlhodobo Maďarsko dosahovalo najvyšší prílev PZI na jedného obyvateľa v rámci štátov

strednej Európy. V tomto období, od roku 1993 do roku 1997, boli investície smerované 

predovšetkým do odvetvia služieb a spracovateľského priemyslu (OECD, 2000). 

V súčasnosti sa vláda snaží podporovať priemyselnú výrobu. Za účelom podpory 

investícií, ekonomického rastu a pracovných miest bol v roku 2012 zahájený proces 

uzatvárania strategických dohôd o spolupráci s významnými firmami v Maďarsku, ako 

príklad môžeme uviesť firmu Coca – Cola, General Electric, Microsoft, Tesco, Nokia, Audi 

a mnohé ďalšie. Celkovo bolo plánované uzatvorenie asi 40 takýchto zmlúv (Businessinfo, 

2015).

Maďarsko je stále atraktívne pri investorov najmä z týchto dôvodov: 

o  má výhodnú polohu v Európe v blízkosti najväčších trhov EÚ; 

o  je to most medzi Európskou úniou a juhovýchodnou Európou; 

o silné cezhraničné hospodárske a kultúrne väzby do štátov s početnou maďarskou

menšinou;

o  rozvinutá infraštruktúra, predovšetkým cestná doprava; 



o  fungujúce trhové hospodárstvo; 

o  kvalifikovaná a ľahko rekvalifikovateľná pracovná sila (Businessinfo, 2015). 

Tak ako každá krajina, aj Maďarsko má svoje negatíva, ktoré investorov odrádzajú 

investovať práve do tejto krajiny. Medzi tieto negatíva patrí predovšetkým: 

o zhoršenie finančnej a hospodárskej situácie krajiny v dôsledku hospodárskej krízy 

o časté zmeny zákonov a meniace sa ekonomické prostredie, čoho príčinou sú 

početné vládne reformy po nástupe strany Fidesz v roku 2010 

o časté zmeny daňových zákonov, v rámci ktorých boli zavedené aj napríklad 

mimoriadne sektorové dane, ktoré postihujú predovšetkým veľké multinacionálne 

spoločnosti, či bankové dane 

o nedisponuje úplne transparentným a stabilným investičným prostredím 

o nízka mobilita pracovnej sily (Businessinfo, 2015). 

V Maďarsku  pôsobila do konca roka 2010 Maďarská agentúra pre investície a rozvoj 

obchodu – ITD Hungary. Zastávala úlohu projektového manažéra v prípade významnejších

investícií. To znamená, že zabezpečovala a sprostredkovávala kontakt medzi zahraničným

investorom a maďarskou vládou. Po jej zániku bol založený nový inštitút s názvom Národný

úrad zahraničnej ekonomiky – Hungarian Investment and Trade Agency (HITA), ktorý pôsobí 

pod Ministerstvom národného hospodárstva Maďarska.

Podľa agentúry HITA patria medzi hlavné typy investičných stimulov v Maďarsku

peňažné dotácie, či už zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov. Ďalej Maďarsko

ponúka pôžičky s nízkym úrokom, daňové stimuly, pozemky k dispozícii zdarma, prípadne za 

veľmi výhodnú cenu. Maďarská vláda ponúka aj tzv. VIP dotácie, ktoré majú k dispozícii 

investori so záujmom investovať viac ako 10 miliónov eur. Okrem investovanej sumy musia 

byť splnené podmienky v oblasti vytvorenia nových pracovných miest. Povinnosť vytvorenia 

pracovných miest je rozličná v závislosti od druhu a účelu investície. Podmienky pre VIP 

dotácie sa stanovujú počas rokovania investora s maďarskými príslušnými orgánmi. 

V prípade, že sa investície pohybujú v rozmedzí 10 až 25 miliónov eur, tak maďarské orgány 

preskúmajú možnosť dotácie tohto projektu z fondov EÚ. 

V súčasnosti sú stimuly ponúkané na investície do výroby, predovšetkým investície na 

zelenej lúke, brownfield investície alebo rozširovanie kapacít. Ponúkané sú taktiež  investície 

na centrá zdieľaných služieb alebo do vývoja a výskumu (HITA, 2014). 



3.4 Investičné stimuly v Poľsku

Počas transformačného procesu boli v Poľsku taktiež vytvorené nové 

makroekonomické a právne podmienky, ktoré mali za následok zvýšenie priamych 

zahraničných investícií. V Poľsku bola zvolená rozdielna stratégia transformácie a celý proces 

prechodu na trhové hospodárstvo bol zdĺhavejší a dodnes nie je úplne ukončený.

 Poľsko aj vďaka účastí v medzinárodných organizáciách posilnilo svoje postavenie na 

trhu pre investorov. Od roku 1996 je členom OECD, organizácie, ktorá dbá na ekonomické 

pravidlá, transparentnosť postupov a stabilitu predpisov. Relatívna odolnosť poľskej

ekonomiky na finančnú krízu v 90. rokoch v juhovýchodnej Ázii, Rusku a Brazílii dokázala 

potenciálnym investorom silu poľskej ekonomiky a zvýšila ich dôveru (Sadowska-

Cieslak,2000).

 Podľa názoru investorov je rast poľskej ekonomiky najdôležitejším lákadlom pre 

investorov. Situácia v krajine počas transformácie bola podobne ako v ostatných krajinách V4 

charakterizovaná lacnou pracovnou silnou, pomerne dobrým vzdelaním obyvateľstva

a veľkou potrebou rozšírenia vnútorného trhu. Vnútorný trh mal možnosť byť rozšírený

vďaka vysokému ekonomickému rastu a rastúcemu dopytu. V neposlednom rade ekonomika 

prosperovala aj vďaka svojej geografickej polohe medzi veľkými a prosperujúcimi trhmi ako 

je Rusko a krajiny Európskej únie.

 Investori, ktorí mali v minulosti záujem investovať v Poľsku, mohli vykonávať túto 

činnosť na základe všeobecných predpisov. Všeobecné predpisy boli obsiahnuté 

v obchodnom zákonníku, Zákone o hospodárskej činnosti a ostatných zákonoch upravujúcich 

vedenie hospodárskej činnosti v Poľsku. Avšak existovala tu jedna osobitná regulácia 

s názvom „Zákon o spoločnostiach so zahraničnou účasťou“, ktorá sa vzťahovala len na 

investorov nerezidentov. V tomto zákone bolo uvedené, že zahraniční investori majú právo 

požadovať záruky proti znárodneniu vlády. Poľská vláda sa zaviazala členstvom v OECD 

využívať rovnaké privilégiá pre všetkých zahraničných investorov, ale taktiež aj rovnaké 

obmedzenia. Zahraniční investori stratili svoje práva, ale taktiež veľa obmedzení bolo 

zrušených. Jediné privilégium, ktoré využívali aj po vstupe do OECD, bol bezcolný dovoz 

nepeňažných vkladov do spoločnosti, ktoré začínali prevádzku v Poľsku. Nerezidenti nemali 

právo prevádzkovať pobočky hypotekárnych bánk. Pobočky zahraničných bánk nesmeli riadiť

majetok tuzemských dôchodkových fondov. Vo vysielacích spoločnostiach mohli mať

zahraniční investori obmedzený podiel, len 33 % a v spoločnostiach sprostredkujúcich 



medzinárodné telekomunikačné služby, diaľkové alebo mobilné telekomunikačné služby,

respektíve káblové, rozhlasové a televízne vysielanie 49 %. Investície do podnikov, ktoré 

pôsobili v odvetví hazardu a stávkovania, bola účasť zahraničných investorov prípustná do 

výšky 49 %. Pre investície do podnikov, ktoré prevádzkujú leteckú spoločnosť bolo potrebné 

povolenie. V Poľsku fungovali taktiež ostré obmedzenia na nákup nehnuteľnosti

nerezidentmi. Všetky tieto obmedzenia avšak museli byť pred vstupom Poľska do Európskej 

únie zrušené. Nákup nehnuteľností v Poľsku nerezidentmi je najcitlivejšou politickou otázkou 

v Poľsku. Podľa predpisov, ktoré boli platné pred vstupom do EÚ  mohli kupovať bez 

povolenia nehnuteľnosti nerezidenti, ktorí v krajine bývali najmenej 5 rokov. Ďalšia skupina, 

ktorá nepotrebovala povolenie boli právnické osoby, ktoré nakupovali nehnuteľnosti pre svoje 

štatutárne účely, pričom plocha nevyužitá na výstavbu nebola vyššia ako 0,4 ha (s výnimkou

nákupu nehnuteľností nachádzajúcich sa v pohraničných oblastiach, poľnohospodárskej pôdy, 

lesov a vodných ciest). Nákup ďalších nehnuteľností bol podmienený povolením od 

ministerstva vnútra (Sadowska-Cieslak, 2000). 

 Poľské predpisy neposkytovali žiadny preferenčný daňový režim pre spoločnosti so 

zahraničnou majetkovou účasťou. Avšak neznamená to, že tieto spoločnosti nevyužívali

prospech z daňových úľav, príležitostí, ktoré ponúka poľský daňový systém pre všetky

ekonomické subjekty zapísané v Poľsku. V období začiatku transformácie ponúkalo Poľsko 

daňové prázdniny zahraničným podnikom, avšak viacerým z nich tieto úľavy uplynuli pred 

vstupom do EÚ. Najviac podnikov so zahraničným kapitálom bolo pripustených do Poľska

v roku 1993, a najčastejšie využívali daňové prázdniny po dobu 3 až 6 rokov.  

 V Poľsku sú v súčasnosť poskytované akékoľvek štátne pomoci podnikateľským

subjektom na základe zákona o podmienkach a kontrole poskytovania verejnej pomoci 

podnikateľom, ktorý vstúpil v platnosť 1. 1. 2001. Tento zákon definuje základné pojmy, 

podmienky pri ktorých je pomoc dovolená a povinnosti kontrolného orgánu (Úrad na ochranu 

konkurencie a spotrebiteľov). Zákon sa okrem výnimiek vzťahuje na všetky formy 

poskytovania štátnej pomoci, či ide o investičné stimuly, reštrukturalizačné programy, 

odstraňovanie následkov prírodných katastrof, programy regionálneho rozvoja a iné. 

Výnimky predstavujú prípady napr. budovania technickej infraštruktúry, pokiaľ jej budúcim 

užívateľom nie je konkrétna firma, dotácie do firiem, ktorých činnosť je v záujme obrany 

štátu a niektoré odvetvia (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, výkup a skladovanie 

potravín, rybolov). Zákon je v súlade s pravidlami EÚ a s asociačnou dohodu, a taktiež aj 

ďalšími medzinárodnými záväzkami Poľska (Businessinfo, 2015). 



 Najdôležitejšie formy poskytovania investičných stimulov boli v zvláštnych

ekonomických zónach (ZEZ). V ZEZ mohli na rozdiel od zvyšného územia Poľska

poskytovať úplné oslobodenie od dane z príjmu právnických aj fyzických osôb v období 

10 rokov a 50 % oslobodenie po zvyšok doby existencie zóny plus mohli využívať aj ostatné 

výhody. Minimálny limit pre povolenie investície v ZEZ bol 100 000 Eur. Boli podložené

legislatívnym aktom, čiže Zákonom o špeciálnych ekonomických zónach z roku 1995 a jeho 

novelou z roku 2000, ktorá vstúpila v platnosť v roku 2001. Táto novela znamenala de facto 

koniec udeľovania ďalších daňových úľav na doposiaľ platných zásadách pri investovaní 

v zónach, avšak zachováva už priznané úľavy pri realizovaných investíciách, otvára možnosť

zrušenia respektíve modifikácie poskytovania úľav v prípade dohody s investorom, alebo 

v prípade neplnenia stanovených podmienok z jeho strany. Pokiaľ je odobrané alebo 

obmedzené investorovi povolenie v zóne podnikať, tak stráca nárok na všetky úľavy a je 

nútený štátu uhradiť všetky náklady štátu vyplývajúce z jemu priznaných výhod za celú dobu 

svojho podnikania v zóne.

 Okrem ZEZ existuje v Poľsku pre investorov rada možností ako obdržať rôzne formy 

štátnej pomoci, ako napríklad: 

o colné úľavy – oslobodenie od cla na základné prostriedky v stavebníctve, obchode 

službách, spracovateľskom priemysle, bezcolných zónach 

o granty na vytváranie nových pracovných miest; okresný úrad práce môže na 

základe dohody s prednostom okresu refundovať náklady na zaškolenie nových

pracovníkov do výšky 50 %, a to formou vrátenia odvodov na sociálne 

zabezpečenie až do výšky trojmesačnej minimálnej mzdy, pôžičky na vytváranie 

nových pracovných miest do výšky 50 % nákladov, vrátenie celých nákladov na 

zamestnávanie (hrubá mzda plus odvody) nových absolventov škôl alebo 

nezamestnaných v období 1 roka.

o  oslobodenie od miestnych daní a poplatkov, predovšetkým úplné oslobodenie od 

dane z nehnuteľností a dane z dopravných prostriedkov (nákladné autá a autobusy) 

Nevýhodou poskytovania uvedenej pomoci je fakt, že sú skôr teoretické. To znamená, 

že zväčša je potrebné vyjednávanie na rôznych úradoch a úrovniach (obecný, okresný, colný,

daňový, často aj vojvodský). Toto vyjednávanie je časovo a administratívne veľmi zdĺhavé,

náročné a málo efektívne (Businessinfo, 2015). 

 Vzhľadom k neistej budúcnosti zón a celkovej neprehľadnosti tohto systému sa 

koncom roka 2000 poľská vláda rozhodla, že vytvorí zákon o finančnej podpore investícií. 



Zákon bol pripravený už v roku 2001, ale do platnosti vstúpil až v máji nasledujúceho roku. 

Zákon prvýkrát do poľského práva zavádza možnosť udeľovať priame finančné granty, 

ktorých príjemcami môžu byť investori, ale aj obce pripravujúce infraštruktúru pre investorov 

a to na celom území Poľska. Investor môže vďaka tomuto zákonu získať finančnú podporu pri 

splnení jednej z nasledujúcich podmienok: 

o  výška investície prekročí 10 miliónov eur; 

o  výška investície na modernizáciu alebo rozšírenie výrobnej kapacity prekročí

500 000 eur, bude vďaka nej zachovaných aspoň 100 pracovných miest (v prípade 

veľmi ohrozených oblastí Poľska, definovaných odlišnými predpismi, stačí 50 

miest) a to v období aspoň 5 rokov; 

o  vďaka investícii vznikne 20 nových pracovných miest na obdobie najmenej 5 

rokov;

o  investície prinášajú technologickú inováciu alebo bude mať proekologický dopad 

(Businessinfo, 2015). 

V súčasnosti môže Poľsko pociťovať hospodárske hrozby a to najmä z dôvodu 

znižujúcej sa konkurencieschopnosti. Poľsko bolo výhodnejšie pre investorov najmä z dôvodu 

nízkych nákladov práce. Poľsku práve s príchodom nových štátov do EÚ ako napr. Rumunsko 

rastie konkurencia, ich univerzity nie sú prispôsobené potrebám trhu práce a v neposlednom 

rade je negatívum aj nezanedbateľná strata pracovnej sily z dôvodu emigrácie. Poľsko

nevyužíva ekonomický rast na reformu štátneho rozpočtu a zníženia daní (Businessinfo, 

2015).

3.5 Investičné stimuly v Slovenskej republike 

Medzinárodný a spoločensko – politický vývoj na Slovensku po roku 1989 bol totožný

s vyššie uvedeným vývojom Českej republiky. Sociálno – ekonomická transformácia musela 

byť zrealizovaná v každej postkomunistickej krajine. Slovenská ekonomika započala proces 

transformácie najmä zmenou vlastníckych vzťahov, čiže privatizáciou podnikov a majetku 

v štátnom vlastníctve. Privatizácia ako neoddeliteľná súčasť transformácie centrálne 

plánovanej ekonomiky na podmienky trhového hospodárstva začala prebiehať v roku 1991, 

čiže ešte v rámci bývalého Československa. Ďalšie zmeny hospodársko – politického života

ekonomiky SR odštartoval vznik Slovenskej republiky. Proces transformácie slovenskej 

ekonomiky je charakterizovaný nasledujúcimi bodmi: 

 Liberalizácia a znižovanie účasti štátu na riadení subjektov hospodárskeho života; 



 Reforma v oblasti legislatívy; 

 Reforma riadenia spoločnosti vrátane nárastu potreby rozvoja ľudských zdrojov; 

 Formovanie vhodných podmienok pre správne fungovanie vnútorného trhu; 

 Presadzovanie a prispôsobovanie sa euroštandardom, uvádzanie nových reálnych 

programov do praxe a efektívne využívanie nástrojov EÚ (Hošková, 2000) 

Proces privatizácie na Slovensku je charakterizovaný prevodom štátneho majetku na 

súkromné osoby. Jednalo sa predovšetkým o odkúpenie majetku slovenskými

podnikateľskými subjektmi a o vstup zahraničných subjektov. To znamená, že proces 

transformácie bol sprevádzaný prílivom zahraničných investícií a vytváraním vhodnejších

podmienok pre investície na Slovensku. Za negatíva v procese privatizácie sú považované

napr. privatizovanie podnikov, ktoré nie sú prosperujúce ani v súčasnosti, existujúce 

pohľadávky štátu za predaj podnikov, či cena majetku pre privatizérov, ktorá bývala často

nižšia ako ich účtovná hodnota. Proces privatizácie bol sprevádzaný napr.: 

 prerobením štátnych a družstevných podnikov na podnikateľské subjekty; 

 nahradením nemoderných riadiacich a organizačných štruktúr;

 vytvorením motivačných mechanizmov; 

 naučením nových manažérov trhovo myslieť (Morvay a kol., 2005). 

Malá privatizácia, ktorá prebiehala v rokoch 1991 – 1994 mala za cieľ vytvorenie 

podmienok pre vznik malých a stredných podnikateľov. V porovnaní s veľkou privatizáciu 

bol jej priebeh jednoduchší, pričom rozdiel medzi nimi bol v účasti subjektu a vymedzení 

obsahu majetku určeného na privatizáciu. Malá privatizácia vylučovala možnosť zapojenia sa 

solventných podnikateľov zo zahraničia, čím sa zabránilo kúpe väčšiny majetku zahraničnými

subjektmi.

Veľká privatizácia sprostredkovala predaj majetku veľkých podnikov, ktoré pôsobili 

na území SR, pričom do procesu mohli vstupovať aj zahraniční investori. Významným

negatívom privatizácie bol predaj a likvidácia štátnych podnikov, ktorá bola poznamenaná 

totožnými problémami ako iné formy transformácie. Prevládali tu netransparentné metódy 

a zväčša bola obídená povinnosť verejných dražieb, ktorá bola nahradzovaná súhlasmi 

s priamymi predajmi (Morvay a kol.,2005). 

Zahraniční investori boli v období transformácie motivovaní rôznymi opatreniami 

vlády, ktorá sa aktívne podieľala na lákaní zahraničného kapitálu do krajiny. Práve podpora, 

ktorá bola poskytnutá na podnikanie v akejkoľvek forme vo veľkej miere uľahčovala

rozhodovanie budúceho investora (Hošková, 2000). 



V októbri 2005 boli schválené nové pravidlá poskytovania investičných stimulov, 

ktoré boli založené na zásadne novom princípe s vyššou transparentnosťou, objektívnosťou

a aj pružnosťou procesu prideľovania investičných stimulov. Podľa nových pravidiel bolo 

Slovensko rozdelené do troch zón v závislosti na výške nezamestnanosti (Bartková, 2006). 

Pravidlá rozlišujú jednotlivé typy projektov nasledovne: 

o projekty typu A predstavujú investície do spracovateľského priemyslu 

a distribučno – logistické centrá; 

o projekty typu B predstavujú projekty v sektoroch s vysokou technológiou a so 

sieťovými externalitami, teda s pozitívnymi dopadmi aj do iných sektorov a centrá 

strategických služieb;

o projekty typu C predstavujú výskumné, vývojové centrá, technologické centrá 

a centrá technologického rozvoja (Bartková, 2006). 

Logika poskytovania investičných stimulov je odvodená od výšky nezamestnanosti. 

Čím vyššia nezamestnanosť, tým je vyššia miera podpory a taktiež čím vyššia miera 

sofistikovanosti a pridanej hodnoty projektu, tým vyššia miera stimulov a miera podpory 

(Bartková, 2006). 

Štátna pomoc v SR môže byť v súčasnosti poskytnutá na podporu: 

 hospodárskeho rozvoja regiónov (kde životná úroveň je mimoriadne nízka, 

respektíve je vysoká nezamestnanosť)

 realizácie významného projektu spoločného európskeho záujmu alebo na 

nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva 

 rozvoja určitých hospodárskych činností alebo oblastí, a ak táto pomoc zásadne 

neovplyvní podmienky obchodu a nebude v rozpore so záujmom EÚ 

 kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak táto pomoc neovplyvní 

podmienky obchodu tak, že by boli v rozpore so záujmom spoločného trhu 

spoločenstva

Štátna pomoc môže byť poskytnutá napr. na rozvoj regiónov, na podporu 

zamestnanosti, výskumu a vývoja, alebo na životné prostredie. Môže byť ďalej využívaná na 

vzdelávanie zamestnancov alebo na podporu malých a stredných podnikateľov, na záchranu 

a reštrukturalizácie podnikateľov v ťažkostiach, ale aj pre automobilový, oceliarsky, či

lodiarsky priemysel a pod. Naopak je zakázané poskytovať štátnu pomoc, ktorá by narušila

hospodársku súťaž tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov, respektíve výrobu určitého



tovaru a poskytovanie služieb, alebo ak poskytnutie štátnej podpory nepriaznivo ovplyvňuje

obchod medzi členmi EÚ (SARIO, 2014). 

 Regionálna pomoc v SR existuje v dôsledku výrazných regionálnych rozdielov, ktoré 

sú pre túto krajinu príznačné. Príčiny regionálnych rozdielov sú dané historicky alebo 

pôvodným ekonomickým rozvojom, či mierou industrializácie. Rozdiely sú viditeľné aj 

v ekonomickej výkonnosti, vzdelanostnej štruktúre, či v sociálnej úrovni. Regionálna pomoc 

vo forme investičných stimulov je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie investora 

o lokalizácii jeho investície. Z toho vyplýva, že hlavnou úlohou regionálnej pomoci je 

podporovať ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov a urovnať ich vzájomné rozdiely, 

čiže naviazať sa na konkrétny región. Vďaka regionálnej pomoci je aj v najviac 

znevýhodnených oblastiach podporovaný príliv investícií, a to nielen zahraničných, ale aj 

domácich a sú vytvárané nové pracovné miesta (Bartková, 2006). 

 Až do roku 2008 nemala Slovenská republika príliš dobrú štruktúru pomoci pre 

zahraničných investorov. V reakcii na pretrvávajúcu hospodársku krízu nadobudol platnosť

nový Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. Tento zákon uvádza 4 možné investičné

stimuly:

 finančný príspevok; 

 daňová úľava;

 príspevok na nové pracovné miesta; 

 prevod majetku štátu / obce na investora za zvýhodnenú cenu (SARIO, 2014). 

Investor má možnosť sa rozhodnúť pre ktorékoľvek uvedené investičné stimuly. Ich 

výška, kombinácia a vzájomný pomer je závislý len na investorovi. Avšak existuje pravidlo, 

vďaka ktorému musí platiť, že celkový súčet hodnôt stimulov nesmie presiahnuť maximálnu 

intenzitu regionálnej pomoci.  

 Intenzita regionálnej pomoci vyjadruje výšku pomoci ako percento z oprávnených

nákladov projektu. Intenzita pomoci je vypočítaná vzhľadom na ekvivalent hrubej hotovostnej 

finančnej pomoci (GGE). Intenzita pomoci v ekvivalente hrubej hotovostnej finančnej pomoci 

je vlastne diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty 

oprávnených nákladov. Maximálna intenzita pomoci pre projekty realizované vo 

východoslovenskom a stredoslovenskom regióne nesmie presiahnuť 50 % GGE, pre Západné 

Slovensko platí hranica 40 % GGE (Ministerstvo hospodárstva SR, 2007). 



Tento zákon ďalej rozdeľuje projekty, ktoré je možné podporiť do štyroch rôznych 

kategórií, a to: 

 priemysel;

 technologické centrá; 

 centrá strategických služieb; 

 cestovný ruch (SARIO, 2014). 

V zákone sú stanovené špecifické podmienky, ktoré je nutné splniť na to, aby sa 

investor mohol o pomoc uchádzať. Investície môže byť použité na založenie novej, ale taktiež

aj na rozšírenie už existujúcej prevádzky, pričom investičný projekt musí byť zrealizovaný do 

troch rokov od schválenia pomoci. Hlavnou úlohou investičných stimulov je motivovanie 

investorov, aby svoje nové projekty umiestňovali predovšetkým do oblastí s vyššou

nezamestnanosťou a nižšou kvalitou infraštruktúry.

 Vstupom SR do EÚ začali aj pre túto krajinu platiť európske právne predpisy, aj keď

nie je možné tvrdiť, že formy pomoci a proces jej získavania je v jednotlivých krajinách 

totožný. Napr. v porovnaní s ostatnými krajinami investori na Slovensku musia minimálne 

25 % z oprávnených nákladov financovať z iných zdrojov ako je štátna podpora, teda 

prostredníctvom vlastných zdrojov investora, respektíve formou pôžičky, pričom zákon 

nedovoľuje čerpať štátnu podporu z dvoch rozdielnych projektov súčasne.

3.6 Zhrnutie kapitoly 

Priame zahraničné investície mali v 90. rokoch veľký význam v transformujúcich sa 

krajinách V4. Keby zahraničný kapitál neplynul do týchto krajín, tak by sa trhová ekonomika 

zložitejšie etablovala v tomto regióne. V tom období nebol nahromadený domáci kapitál, 

ktorý by bol využitý na privatizáciu, a preto bezprostredne po prechode od centrálne 

plánovanej ekonomiky vlády odsúhlasili príliv zahraničných investícií. Kapitálová 

akumulácia v tranzitívnych ekonomikách hrala kľúčovú úlohu pri ekonomickej transformácii 

a prosperite, ktorá musela predchádzať vstupu týchto krajín do EÚ. Relevantné akademické 

práce uvádzajú dva dôvody k prílivu kapitálu do krajín V4. Prvým z nich je, že investorov 

lákala možnosť získania nových trhov a druhý dôvod bola možnosť zníženia výrobných

nákladov v dôsledku kvalitnej, ale zato lacnej pracovnej sily.

Účel znižovania nákladov bol detegovaný len v prípade exportne orientovaných

spoločností a daňové úľavy neboli preukázateľne účinným nástrojom pre motiváciu 



zahraničných investorov. Empirické výskumy o účinnosti zavedených stimulov pre prilákanie 

PZI nepreukázali žiadny významný vzťah medzi daňovými stimulmi a úrovňou PZI (Beyer, 

2002). Podľa názoru autorky, nemôžu byť daňové výhody samé osebe účinným nástrojom, 

ktorý môže motivovať zahraničných investorov na vstup do krajín strednej a východnej

Európy. Ako príklad je možné uviesť ČR, kde výskumy ukázali, že daňové stimuly nelákali 

investorov do tejto krajiny, ale lákala ich predovšetkým infraštruktúra, geopolitické dôvody, 

transparentné regulácie, investície do vzdelania, výskumu a vývoja  (Mallya, Kukulka a kol., 

2002).

Pokiaľ ide o krajiny V4, tak empirické dôkazy potvrdili, že práve zvýšenie kvality 

ľudského kapitálu dlhodobo rozhoduje o prílive priamych zahraničných investícií. Z toho 

dôvodu by sa mali krajiny v tomto regióne sústrediť na vyššiu pridanú hodnotu produkcie 

a služieb, keďže to je oblasť, kde je možné ochrániť konkurencieschopnosť v porovnaní 

s ostatnými krajinami sveta. Taktiež to znamená, že zníženie výrobných nákladov na 

pracovnú silu v podstate nie je hlavnou prioritou na vstup investorov do týchto krajín, ale 

investície do vzdelania a úrovne kvality práce môžu výrazne prispieť k atraktivite regiónu. 

Taktiež je veľmi dôležitý politický a inštitucionálny faktor danej krajiny a jej rozvoj. 

Dlhodobý rozvoj môže mať zásadný vplyv pri lokalizačnom rozhodovaní zahraničných

investorov.

Hostiteľská krajina musí mať efektívny administratívny systém, ktorý môže do veľkej

miery pomôcť investorovi pri realizácii plánovaných projektov bez dodatočných 

administratívnych nákladov. Eliminácia politických a ekonomických rizík taktiež vyvoláva 

vyšší objem PZI.

Podľa názoru autorky, krajiny s vysokou nezamestnanosťou (v porovnaní s ostatnými

európskymi krajinami) a dostatočne nevybudovanou infraštruktúrou by mali využívať

investičné stimuly na prilákanie investorov. V zásad by to práve pre tieto krajiny malo byť

skôr pozitívne. Avšak nemyslí si, že iba investičné stimuly a lákanie investorov do krajiny 

vyrieši problémy s nezamestnanosťou. Ako príklad je možné uviesť Slovensko. 

Nezamestnanosť na Slovensku spolu s príchodom zahraničných investorov nijako dramaticky 

neklesá (viď. príloha č. 1), a hoci ekonomika Slovenska začína po krízových rokoch 

vykazovať isté pozitíva, ešte stále je to málo na zásadný obrat. Inak povedané, hospodárstvo 

Slovenska rastie príliš pomaly na to, aby mohlo vytvárať nové pracovné miesta v počte, ktorý

by „otriasol“ štatistikou. Na druhej strane nedostavané diaľnice na Slovensku a priemyselné 

parky nevytvárajú infraštruktúru, ktorá by dokázala eliminovať rozdiely vo vyvinutosti 



regiónov prirodzenou cestou. V takýchto podmienkach by sa mala vláda usilovať o prilákanie 

investorov aj pomocou investičných stimulov.



4 Príliv priamych zahraničných investícií do krajín V4 

V nasledujúcej kapitole bude zhodnotený vývoj PZI pre jednotlivé krajiny skupiny V4. 

Ako hlavný ukazovateľ bol vybraný čistý príliv PZI a jeho podiel na HDP danej krajiny. 

Časové rady budú rozdelené do dvoch období. Prvé obdobie od roku 1993 do roku 2003 je 

charakteristické transformáciou a rozdelením Československa. V tomto časovom horizonte 

krajiny V4 prechádzali od centrálne plánovanej ekonomiky na ekonomiku trhovú, čo bolo 

sprevádzané reštrukturalizáciou, privatizáciou a uvoľňovaním trhových cien. Okrem týchto

skutočností sa taktiež ekonomiky V4 zameriavali na členstvo v EÚ a snažili sa o naplnenie 

kodanských prístupových kritérií. V máji roku 2004 sa všetky krajiny V4 stali členmi EÚ 

a nastalo druhé obdobie, 2004 - 2013, ktoré malo priniesť ďalšie výhody pre vstupujúce 

krajiny. Členstvo v EÚ je sprevádzané rôznymi pravidlami, obmedzeniami, ale pre krajiny je 

toto členstvo stále výhodné. PZI sú smerované najmä do hospodársky, politicky, 

inštitucionálne a právne stabilných krajín. Ak sú krajiny schopné splniť dané kritériá, ktoré so 

sebou prináša EÚ a stať sa členom tohto integračného zoskupenia, tak je to dobrý signál pre 

zahraničných investorov, ktorí začnú mať v dané krajiny väčšiu dôveru.

Dáta boli použité zo štatistickej databázy United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD). Posledný rok, ktorý bude zhodnotený je rok 2013, predovšetkým

z dôvodu uverejnených dát vo vyššie spomenutej databáze. 

4.1 Príliv priamych zahraničných investícií do ČR

Informácie o ČR4 v druhej kapitole dokazujú fakt, že  práve na počiatku

deväťdesiatych rokov 20. storočia dochádzalo k systematickému podceňovaniu významu PZI, 

ako aj všeobecných faktorov podmieňujúcich investovanie. PZI boli prostriedkom, ktorí 

„praktickí ekonómovia“ považovali za hnaciu silu budúceho ekonomického pokroku. 

Výsledkom politickoekonomických nálad sa ČR zaradila medzi krajiny, ktoré stratili svoju 

prestíž a atraktivitu, čoho dôkazom boli aj iné problémy ekonomického rastu 

(viď. príloha č. 3). Avšak nie je možné tvrdiť, že by toky zahraničného kapitálu do ČR boli 

nízke. Problém nastal v momente, kedy mala česká ekonomika tento kapitál absorbovať.

Ekonomika nebola schopná sa vyrovnať s touto úlohou z dôvodu nedostatočnej pružnosti

domácich podnikov, rovnako ako miestnych bánk a taktiež aj vďaka jednotkám miestnej 

samosprávy, ktoré boli pod dohľadom vlády (Benáček, 1999). 

Do roku 1993 je myslené vtedajšie Československo



Tab. č. 4.1: Príliv PZI v ČR 1993 - 2003 (v mil. USD) 
Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Príliv 

PZI
653 868 2 562 1 428 1 301 3 716 6 330 4 985 5 642 8 482 2 103

Príliv 

PZI v 

%

HDP

1.66 1.89 4.43 2.20 2.19 5.82 10.18 8.48 8.76 10.82 2.21

Zdroj: UNCTAD, 2015-  vlastné spracovanie

 V období 1993 - 2003 bolo najviac investované v oblasti peňažníctva a poisťovníctva.

Rozvoj ekonomiky sa odzrkadlil v investíciách do dopravy a telekomunikácií. Počas

transformácie ekonomiky bolo taktiež vo veľkej miere investované do obchodu a služieb.

Najmenej priamych zahraničných investícií prúdilo do oblasti školstva, zdravotníctva 

a poľnohospodárstva. V roku 1993 prúdilo do ČR najviac kapitálu zo Spojených štátov

amerických. V nasledujúcich rokoch najviac investovali krajiny ako Holandsko, Francúzsko, 

Švajčiarsko.

 Rok 1993 bol významný z dvoch hľadisiek. Dôležitým míľnikom v dejinách sa stalo 

rozdelenie Československa na dva samostatné štáty. V roku 1993 bolo taktiež zahájené 

obchodovanie na pražskej burze cenných papierov, čo ponúklo investorom ďalšiu možnosť

investovania voľných kapitálových statkov. Z teritoriálneho rozboru PZI boli 

najvýznamnejšími investormi spoločnosti z USA, Nemecka a Rakúska. Z pohľadu odvetví, do 

ktorých sa investovalo to bol spotrebný priemysel vrátane tabaku, stavebníctva a nových

spoločností, ktoré sa zaoberali predovšetkým službami. Celkový príliv investícií bol v roku 

1993 približne 653 mil. USD (ČNB, 2015). 

 V roku 1994 bola uskutočnená významná investícia zo strany spoločnosti

Volkswagen, ktorá spočívala v navýšení základného imania spoločnosti Škoda auto. Nemecko 

sa v tomto roku dostalo do vedenia v teritoriálnej oblasti investovania do ČR a odvetvím, do 

ktorého sa najviac investovalo sa stal automobilový priemysel. V tomto roku plynul do ČR

kapitál v hodnote 869 mil. USD (ČNB, 2015). 

 Najvýznamnejšou investíciou v roku 1995 bola investícia švajčiarsko – holandského 

konzorcia do spoločnosti SPT Telecom. V tomto roku sa stalo Švajčiarsko a Holandsko 

najvýraznejším investorom. Naďalej boli realizované menej významné investície hlavne zo 

strany nemeckých investorov do potravinového priemyslu. Objem investícií dosiahol v tomto 

roku 2 562 mil. USD.



 V roku 1996 bolo investované hlavne do chemického priemyslu (investície do českých

rafinérií) a následne vstup holandského konzorcia T – Mobil do spoločnosti České

telekomunikace, a. s. Štruktúra prílivu PZI pozmenila poradie. Na vrchol sa dostalo odvetvie 

chemického priemyslu a následne až obchod a služby. Celkový objem prílivu investícií 

dosiahol hodnotu 1 428 mil. USD, čo znamená, že oproti predošlému roku poklesol.  

 V roku 1997 si svoje postavenie v českej ekonomike ďalšími investíciami upevnilo 

Nemecko, Holandsko a USA. Z hľadiska odvetvovej štruktúry sa na prvom mieste umiestnili

investície do spotrebného tovaru, tabaku, obchodu a služieb. Taktiež sa začalo postupne 

investovať do energetických odvetví. Celkový objem PZI poklesol v roku 1997 o 128 mil. 

USD oproti predošlému roku. 

 Na vývoji PZI do ČR sa prejavilo množstvo vonkajších aj vnútorných vplyvov. Toto 

obdobie, ako už bolo spomínané, je významné hlavne transformačným procesom ekonomiky. 

S transformáciou sa spája taktiež privatizácia, rozdelenie ČSFR a taktiež prejav hospodárskej 

recesie v roku 1997. Tieto faktory vplývali na nerovnomernosť investícií do ČR.  Rast PZI, 

ktoré boli alokované do ČR v období 1993 – 1997 sú veľmi nerovnorodé. Spočiatku sa 

jednalo o menej investícií veľkého rozsahu, neskôr sa začali presadzovať aj menšie investičné

projekty. Podľa štúdie, vypracovanej agentúrou Czechinvest, až polovica investorov označila

vzťah vlády k zahraničným investorom ako vysoko negatívny. Tento postoj podmienil vládu 

k spracovaniu uceleného systému stimulov, ktoré malo Ministerstvo priemyslu a obchodu 

predložiť vláde do konca roku 1997.

 V roku 1998 vzrástli PZI o viac ako 100 % oproti predošlému roku. Opäť boli 

najvýznamnejšie investície z Nemecka, Holandska a Rakúska. V oblasti odvetví sa do 

popredia dostalo odvetvie obchodu. V tomto období začali prúdiť na český trh zahraničné

reťazce, ako Delvita, Tesco alebo Makro. Celkovo sa objem investícií zvýšil v roku 1998 

o 2 418 mil. USD vzhľadom k roku 1997. 

 V roku 1999 bol príliv PZI do ČR dvojnásobný oproti roku 1998. Masívny rast bol 

spôsobený predovšetkým privatizáciou štátneho majetku, expanziou zahraničných reťazcov

a rovnako aj nárastom greenfield investícií, ktorým výrazne pomohol novovzniknutý systém 

investičných stimulov. Z teritoriálneho hľadiska predbehlo Belgicko doposiaľ vedúce 

Nemecko, kapitál plynul taktiež aj z Holandska. Rast investícií z Holandska bol spôsobený

predovšetkým daňovým aparátom v Holandsku, vďaka ktorému boli investori motivovaní 

presúvať svoje sídla nadnárodných spoločností do zahraničia. Rast investícií z Belgicka bol 

zapríčinený privatizáciou banky ČSOB belgickou KBC Bank. Najväčším príjemcom 



z odvetvového hľadiska sa stal sektor služieb. Celkový rast PZI bol v tomto roku 6 330 mil. 

USD.

V roku 2000 a 2001  vykazujú štatistiky stabilné tempo prílivu PZI do ČR. Na tomto 

prílive sa opätovne do veľkej miery podieľa privatizácia. Takmer 90 % všetkých investícií 

v tomto období pochádzalo z krajín EÚ. Najväčším príjemcom investícií je opätovne sektor 

služieb, predovšetkým odvetvia obchodu a finančníctva.

V roku 2002 došlo k nárastu PZI o 2 841 mil. USD. Oproti predošlému roku vzrástlo 

odvetvie dopravy a telekomunikácie, čo bolo zapríčinené hlavne privatizáciou spoločnosti

Transgas.

V roku 2003 bol výrazný medziročný pokles prílivu PZI na 2 101 mil. USD. Táto 

skutočnosť bola zapríčinená recesiou, ktorá vplývala na svetové trhy od roku 2002 a taktiež

spätným odkúpením akcií spoločnosti Eurotel od zahraničného investora a predaj 

zahraničného podielu v spoločnosti Český Telecom portfóliovým investorom. Tieto 

transakcie ovplyvnili okrem iného aj odvetvovú štruktúru, v ktorej odvetvie dopravy 

a komunikácií pokleslo na minimálnu úroveň. V roku 2003 Francúzsko a Veľká Británia 

investovali najviac a Holandské investície vykazovali najvyšší odliv z ČR, na úrovni 

936 mil. eur (Český štatistický úrad, 2015). 

Tab. č. 4.2:  Príliv PZI v ČR 2004 - 2013 (v mil. USD) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Príliv 

PZI
4 974 11 653 5 463 10 444 6 451 2 927 6 141 2 318 7 984 4 990

Príliv 

PZI v 

%

HDP

2.86 1.48 3.09 1.07 4.06 2.52 2.86 1.48 3.09 1.07

Zdroj: UNCTAD, 2015 -  vlastné spracovanie 

Rok 2004 je pre ČR výnimočný najmä z dôvodu vstupu do EÚ. Desaťročné obdobie 

členstva v EÚ je dôležité predovšetkým z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré upravujú 

taktiež možnosti poskytovania investičných stimulov. Investície v tomto období prúdili 

výraznejšie do terciárneho sektoru, a to najmä do odvetví peňažníctva a poisťovníctva a do 

nehnuteľností a služieb pre podniky. V sektore spracovateľského priemyslu si za 10 rokov 

najvýraznejšie polepšilo odvetvie strojov, prístrojov a zariadení (ČNB, 2015). 



Z hľadiska pôvodu kapitálu je Nemecko krajina, ktorá investovala do ČR

v posledných desiatich rokoch najviac, 8 031 mil. eur. Ďalšie krajiny, ktoré sa výrazne

podieľali v tomto období na investíciách sú Rakúsko, Holandsko a Francúzsko.

Na rozdiel od vyššie uvedeného predchádzajúceho obdobia, nedošlo v roku 2004 

k jednorázovo výraznej investičnej akcii. Investičné prostriedky boli do vyššej miery 

rozdelené do viacerých oblastí ekonomiky.

V roku 2005 bol medziročný prírastok PZI vo výške 6 684 mil. USD. Bol to veľmi

výrazný prírastok oproti predchádzajúcim rokom, a bol zapríčinený predajom štátnych

podielov v spoločnosti Český Telecom a Unipetrol. Tento rok bolo realizovaných viac 

drobných investičných projektov, čo ovplyvnilo teritoriálnu štruktúru, ktorá bola viac 

rozmanitá a takmer 70 % z celku zaberajú malé investície z rôznych krajín sveta.  

V roku 2006 sa neudiali výrazné zmeny, ani žiadna významná investičná akcia. Objem 

zahraničných investícií oproti minulým rokom poklesol a hodnota PZI v tomto roku tvorila 

4 355 mil. eur.

V roku 2007 PZI výrazne rástli. Prírastok PZI tvoril celkom 10 436 mil. USD. Nárast 

nebol spôsobený žiadnou výraznou zahraničnou investíciou, ale predovšetkým navyšovaním

kapitálu v existujúcich podnikoch so zahraničnou účasťou.  

 V roku 2008 medziročný prírastok PZI klesal. Odvetvová štruktúra nepriniesla oproti 

predchádzajúcemu obdobiu žiadne zmeny a z geografického hľadiska sa na PZI podieľalo

najviac Holandsko a Nemecko. Podiel PZI zo zemí EÚ sa zvýšil na 89,2 % a celkovo 

z Európy v tomto roku prúdilo do ČR 94,5 % celkového objemu PZI. Z mimoeurópskych 

štátov sú najvýznamnejšími investormi USA a Japonsko. 

 Od roku 2009 až do roku 2013 je možné tvrdiť, že teritoriálna aj odvetvová štruktúra

PZI sa výrazne nemení.



Graf č. 4. 1: PZI v ČR podľa sektorov v roku 2013

Zdroj: ČNB, 2014

 Z grafu 4. 1 je zrejmé, že aj v roku 2013 plynú zahraničné invsetície predovšetkým do 

sektoru služieb. Zo sektoru ťažby a dobývania nerastov boli investície spätne sťahované,

z toho dôvodu nie je tento sektor v grafe znázornený.

Graf č. 4.2: PZI v ČR v sektore spracovateľského priemyslu v roku 2013 

Zdroj: ČNB, 2015

 V oblasti spracovateľského priemyslu prevládali v roku 2013 investície do výroby

motorových vozidiel, čo dokazuje pretrvávajúci rozmach autmobilovej výroby v ČR.

Nezanedbateľné investície plynuli aj do sektorov kovov a kovových výrobkov a výroby

strojov a zariadení.
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Graf č. 4. 3: PZI v ČR v sektore služieb v roku 2013

Zdroj: ČNB, 2015

 Viac ako 40 % investícií v oblasti služieb plynulo do veľkoobchodu, maloobchodu 

a opravy motorových vozdiel. Finančné a poisťovacie činnosti v roku 2013 tvorili dôležitý

sektor v každej vyspelej ekonomike a je tomu tak aj v ČR. Najmenej zahraničných investícií 

plynie napr. do vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivost atď.

4.2 Príliv priamych zahraničných investícií do Maďarska

Maďarsko na počiatku transformácie dosahovalo spomedzi krajín V4 najvyššie

hodnoty prílivu PZI. Bolo to spôsobené ich špeciálnym modelom socializmu. Maďarsko už

v roku 1990 zaznamenalo prvé zahraničné investície v objeme 554 mil. USD, čo bolo o 389 

mil. USD viac ako zaznamenalo vtedajšie Československo. V tomto období môžeme

o Maďarsku tvrdiť, že pre zahraničných investorov, bolo najatraktívnejšou postkomunistickou 

krajinou a do roku 1995 nemalo de facto v regióne V4 konkurenciu. V oblast prílivu PZI 

obsadzovalo v prvých desiatich rokoch transformácie  prvé priečky spomedzi týchto krajín. 

Tab. č. 4.3: Príliv PZI v Maďarsku 1993 – 2003(v mil. USD)
Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Príliv 

PZI
2 443 1 143 5 103 3 300 4 167 3 335 3 312 2 764 3 936 2 994 2 137

Príliv 

PZI v 

%

HDP

6.20 2.70 11.20 7.18 8.96 6.95 6.86 5.96 7.47 4.51 2.56

Zdroj: UNCTAD,2015 – vlastné spracovanie
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Z tabuľky je zrejmé, že v transformačnom období plynuli do Maďarskej ekonomiky 

pomerne vysoké investície aj vzhľadom k HDP. Maďarská privatizácia bola charakteristická 

kladným vzťahom k zahraničnému kapitálu. Privatizácia v Maďarsku mala pozitívny vplyv na 

zahraničné investície spolu s ktorými plynul do krajiny aj know – how. Privatizácia hrala 

kľúčovú úlohu v oblasti PZI až do roku 1998. Na druhú stranu vláda vystavila reštrikcie

k prevzatiu firiem v kľúčových odvetviach a udržiavala vysoké schodky štátneho rozpočtu, čo

spôsobilo maďarskej ekonomike značné problémy. V roku 1995 bola uskutočnená

najvýznamnejšia privatizačná dohoda v modernej histórii Maďarska, pričom bol predaný

75 % podiel letiska v Budapešti v prospech British BAA International Ltd. V roku 2002 sa 

uskutočnil prvý výrazný odchod zahraničného investora IBM. V tomto období sa začalo

hovoriť o problémoch podnikateľov v Maďarsku, ktoré môžu časom vyústiť do odchodu 

ďalších investorov. V roku 2003 bola predaná Postabank rakúskej skupine Erste Bank. 

V tomto období prúdili PZI prevažne do výrobných odvetví, podobne ako tomu bolo v ČR

(Sass, Kalotay, 2012). 

V druhom desaťročí od začiatku transformačného procesu sa začala pozícia Maďarska

postupne oslabovať, avšak stále je považované za ekonomiku, v ktorej zohrávajú PZI dôležitú

úlohu.

Tab. č.4.4: Príliv PZI v Maďarsku 2004 – 2013 (v mil. USD) 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Príliv 

PZI
4 266 7 709 6 818 3 951 6 325 1 995 2 202 6 290 13 983 3 091

Príliv 

PZI v 

%

HDP

2.56 4.19 6.99 6.06 2.90 4.10 1.57 1.73 4.58 11.22

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie

Na počiatku druhého tisícročia sa zloženie prílivu PZI značne pozmenilo. Podiel 

vlastného kapitálu klesal, v rokoch 2003 a 2009 bol dokonca záporný. V krízovom období 

v rokoch 2009 a 2010 síce PZI rástli, avšak nie v takej miere ako tomu bolo 

v predchádzajúcich obdobiach. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 zasiahla kríza práve 

Maďarsko najviac a prílev PZI dodnes nie je „zotavený“. Kríza zhoršila domáce ekonomické 

problémy Maďarska, keďže práve v predkrízovom období markantne narástol štátny dlh 

a ekonomika sa vyznačovala taktiež neudržateľným rozpočtovým deficitom. Reštriktívna

fiškálna politika prehĺbila pokles HDP v krízovom období. V roku 2009 podiel investícií do 



spracovateľského priemyslu klesol na menej ako jednu štvrtinu celkového objemu, aj keď

v tomto období sa hovorí o jeho zotavení. V priebehu obdobia 2009 – 2011 boli uskutočnené

rozsiahle greenfield investície, čo je zrejmé aj z vysokých hodnôt v tabuľke č. 4. 4. V roku 

2009 investovala najviac ukrajinská spoločnosť Vorskla Steel, ktorej sa podarilo vytvoriť

3 000 pracovných miest a investovala 927 mil. USD. V roku 2010 najviac investovala 

nemecká spoločnosť Volkswagen 1 205 mil. USD a v roku 2011 dosiahla prvenstvo americká 

spoločnosť General Motors s investíciou 670 mil. USD.   Zahraničnú účasť vnímame najmä v 

oblasti spracovateľského priemyslu, predovšetkým výrobe dopravných prostriedkov 

a elektrických zariadení, kde dominujú zahraničné pobočky. V tomto období nadobúdali 

investície do služieb čoraz väčší význam. Na maďarský trh prenikli siete supermarketov, 

rozbehol sa trh s nehnuteľnosťami a čoraz väčší význam nadobúdali služby v oblasti 

počítačov a obchodu. Niektoré firmy využili Maďarsko na offshoring5 a offshore outsourcing6

niektorých podnikateľských služieb. Zahraničné pobočky taktiež dominujú aj v oblasti 

telekomunikácií, maloobchodu a bankovníctva.

Podobne ako aj v ostatných krajinách V4 sa najviac na PZI v Maďarsku podieľajú

krajiny ako Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Luxembursko a Francúzsko. Spomedzi krajín 

mimo EÚ je to Japonsko, USA a Kórejská republika. Zahraničné pobočky tvoria dôležitú

úlohu v maďarskej ekonomike, čo dokazujú vysoké hodnoty PZI v pomere k HDP, ktoré sú 

spomedzi krajín V4 najvyššie. Zahraničné pobočky tvoria v Maďarsku viac ako 80 % 

podnikov, ktoré sú zamerané na výskum a vývoj, takmer 80 % vývozu, takmer polovicu 

z celkovej hrubej pridanej hodnoty a zamestnávajú viac ako 20 % pracovnej sily.

Najväčšie zahraničné pobočky v Maďarsku môžu byť rozdelené do dvoch odlišných

skupín. Do prvej skupiny patria pobočky zahraničných nadnárodných spoločností, ktoré boli 

novovytvorené a neboli v minulosti privatizované. Do tejto skupiny môžeme zaradiť

spoločnosti ako Audi, Nokia, GE, Samsung, Philips a Deutsche Telekom. Do druhej skupiny 

sú radené podniky, ktoré boli v minulosti vlastnené štátom a následne privatizované 

prostredníctvom burzy cenných papierov a v súčasnosti sú väčšinovými vlastníkmi zahraniční

investori. Medzi tieto podniky patrí MOL, OTP Bank a Richter. Špecifickým rysom týchto

podnikov je, že spadajú pod zahraničných vlastníkov, ale nie sú pod zahraničnou kontrolou. 

To znamená, že maďarské riadenie podnikov prijíma všetky strategické rozhodnutia. Ďalšie

významné firmy, ktoré pôsobia v Maďarsku sú Suzuki (Japonsko), od roku 2012 je tu továreň

offshoring – umiestnenie sídel spoločnosti do krajín s nízkymi nákladmi práce a služieb
offshore outcourcing – najímanie externých spoločností na vykonávanie určitých podnikových funkcií 

(outsourcing) v krajine, ktorá je odlišná od krajiny, kde sú produkty a služby produkované



Daimler AG z Nemecka. USA investuje v krajine prostredníctvom spoločností ako General 

Motors, National Instruments, Jabil a GE. Z ázijských firiem je to napríklad Foxconn (Tchaj-

wan), Samsung (Kórejská republika) a Flextronics (Singapur). V oblasti služieb je banka 

MKB väčšinovo vlastnená nemeckou Bayerische Landesbank a CIB Bank patrí do vlastníctva 

talianskeho Intesa San paolo SpA. V oblasti maloobchodu tu pôsobia spoločnosti ako Auchan 

(Francúzsko), Cora (Veľká Británia) a Lidl (Nemecko). Oblasť telekomunikácií zastupujú 

zahraničné spoločnosti M-Telekom (vlasnené Deutsche Telekom) a miestna pobočka nórskej 

firmy Telenor.

Graf č. 4. 4: PZI v Maďarsku podľa sektorov v roku 2012

Zdroj: The Central Bank of Hungary, 2015.

V roku 2012 takmer tri štvrtiny zahraničných investícií v Maďarsku plynulo do oblasti

služieb. Do oblasti priemyslenej výroby bolo alokovaných viac ako jedna pätina investícií.  

Graf č. 4.5: PZI v Maďarsku v sektore spracovateľského priemyslu v roku 2012

Zdroj: The Central Bank of Hungary, 2015.
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V sektore priemyslu bolo v Maďarsku v roku 2012 investované najviac do odvetvia 

výroby motorových vozidiel a drevárenského priemyslu. Viac ako 13 % plynulo aj do výroby

kovových výrobkov a do farmaceutického priemyslu.

Graf č. 4. 6: PZI v Maďarsku v sektore služieb v roku 2012

Zdroj: The Central Bank of Hungary, 2015.

Záujem zahraničných investorov výrazne v roku 2012 prevládal v oblasti odborných,

vedeckých a technických činností, pričom do tejto oblasti plynulo viac ako 45 % investícií. Je 

zaujímavé, že zahraničné investície v oblasti finančných a poisťovacích služieb zastávajú až

tretiu pozíciu po veľkoobchode a maloobchode.

V súčasnosti je evidentné, že investičný „boom“ v Maďarsku končí. Zahraniční

investori sa odvolávajú na nízky dopyt a niektorí sa rozhodli opustiť krajinu. Firma NOKIA 

ohlásila svoj odchod z Komárna, čo  ovplyvní do istej miery aj slovenskú ekonomiku, keďže

o prácu prídu aj obyvatelia SR. Nokia sa rozhodla presunúť výrobu do Ázie. Budapeštiansky

podnik Danone ohlásil taktiež prepustenie všetkých 155 zamestnancov, s odôvodnením 

ukončenia výroby. Znížený dopyt zasiahol spoločnosť Douwe Egberts Hungary, ktorá 

premiestni svoju výrobu do iných krajín. Francúzsky výrobca pneumatík Michelin v roku 

2015 uzavrie svoju pobočku a presunie výrobu do Poľska a Samsung uzavrel svoju výrobu

v apríli 2014. Maďarsko stratilo svoju pozíciu stredoeurópskeho lídra v príleve investorov 

nielen vinou globálnych javov, ale aj vinou vlastných podnikateľských podmienok. Maďarsko

upustilo od masívnych investičných stimulov a v minulosti neprimerane zvyšovalo úroveň

minimálnej mzdy. Ak chce krajina aj naďalej zostať investične príťažlivou bude potrebovať

dôveryhodnú a vypočítateľnú hospodársku klímu, štandardné právne a bezpečnostné

prostredie.
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4.3 Príliv priamych zahraničných investícií do Poľska

Transformácia poľskej ekonomiky bola taktiež sprevádzaná privatizáciou štátnych

podnikov a rozvojom súkromného podnikateľského sektoru. Význam PZI vzhľadom k 

stabilizácii a rastu poľskej ekonomiky nemožno podceňovať. Najdôležitejším dôvodom, v 

prospech lákania PZI, na počiatku transformačného procesu bolo uľahčiť privatizáciu a 

reštrukturalizáciu ekonomiky (Heimannová, 2003). V súčasnosti sa privatizácia aj 

reštrukturalizácia chýli ku koncu, podobne ako v ostatných krajinách V4, a tak cieľom PZI je 

podpora zamestnanosti, zvýšenie produktivity, stimulácia inovácií a technológií a zvyšovanie

trvalého hospodárskeho rastu (Kornecki, 2006). 

Tab. č. 4.5: Príliv PZI v Poľsku 1993 – 2003(v mil. USD) 
Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Príliv 

PZI
1 715 1 875 3 659 4 498 4 908 6 398 7 271 9 445 5 701 4 123 4 588

Príliv 

PZI v 

%

HDP

1.82 1.73 2.63 2.87 3.12 3.70 4.33 5.51 2.99 2.08 2.12

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie 

V transformačnom období bolo približne 20 % investícií spojených s privatizáciou. 

Zahraniční investori prejavili záujem predovšetkým o dovtedy štátne podniky a banky. Okrem 

iného investície plynuli aj do kúpy podnikov, ktoré už boli sprivatizované za účasti domácich 

investorov. Na konci roku 1999 bolo asi 18 % základného kapitálu všetkých poľských firiem 

v zahraničnom vlastníctve. Od roku 1996 do roku 2000 bola účasť zahraničného kapitálu v 

poľskej ekonomike takmer dvojnásobná. Rastúca úloha zahraničného kapitálu v Poľsku bola 

sprevádzaná obmedzením úlohy verejného sektoru v národnom hospodárstve. Zahraničný

kapitál výrazne napomáhal pri transformácii na hospodársku štruktúru a postupný rozvoj 

ekonomiky. Poľsko v tom čase zastávalo názor, že privatizované podniky vykazujú vyššiu

prosperitu, najmä pokiaľ sa jedná o podniky zamerané na export, ako podniky vo vlastníctve 

štátu.V tomto období Poľsko nezaznamenalo výrazné greenfield investície, ktoré boli 

očakávané až po ukončení privatizácie štátnych podnikov (Wojnicka, 2001). 



Tab. č. 4.6: Príliv PZI v Poľsku 2004 – 2013(v mil. USD) 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Príliv 

PZI
12 874 10 293 19 603 23 561 14 839 12 932 13 876 20 616 6 059 -6 038

Príliv 

PZI v 

%

HDP

5,09 3,39 5,74 5,54 2,80 3,00 2,95 4,00 1,24 -1,17

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie

V roku 2004 bol zaznamenaný nárast PZI oproti predošlému roku. Potvrdzujú to 

predchádzajúce roky, kedy bolo vypozorované, že rastie záujem zo strany zahraničných 

investorov o vytváranie greenfield investícií v Poľsku. V roku 2004 bol podiel investícií na 

zelenej lúke z celkového prílivu PZI 58 %. Ovplyvnili to investori, ktorí započali svoju 

činnosť v Poľsku, ale aj takí, ktorí tu pôsobili už dlhšie a svoje zisky sa rozhodli reinvestovať

v podobe greenfield investícií. Začali tu prenikať medzinárodné korporácie, čo súvisí s 

prebiehajúcimi globalizačnými procesmi a voľným pohybom kapitálu. Investície plynuli 

predovšetkým z Francúzska, Holandska, Nemecka a USA. Najdôležitejšími investormi boli v 

roku 2004 firmy ako Apollo Rida (USA), France Telecom (Francúzsko) a LNM 

Holding N. V. (Francúzsko). V oblasti automobilového priemyslu je to napríklad japonská 

Toyota alebo nemecký Volkswagen AG. 

 Tak ako v každej krajine V4 bolo aj v Poľsku investované predovšetkým do sektoru 

bankovníctva a poisťovníctva, služieb a obchodu. Zvláštny dôraz bol kladený predovšetkým

do dvoch výrobných sektorov, a to do dopravných prostriedkov a do spracovania potravín. 

V roku 2007 investovali v podobe greenfield investícií najväčší objem finančných

prostriedkov spoločnosti ako Suez (Francúzsko), Videocon Industries (India) a firma LG 

(Kórejská republika). V roku 2008 pokračoval trend vstupu investícií na zelenej lúke, pričom

na poľský trh vstúpili firmy ako Vattenfall (Švédsko), RWE (Nemecko) a State Street (USA). 

V nasledujúcom roku 2009 bol v Poľsku zaznamenaný vstup spoločností ako Electricity 

Supply Board (Írsko), IKEA (Švédsko) a Cemex (Mexiko). Na konci roku 2014 bolo 

evidovaných 15 zahraničných spoločností, ktoré investovali v Poľsku, najväčšia spoločnosť z 

nich bola napr. France Telecom a EBRD, ktoré investovali po viac ako 4 miliardy USD. 

Tretia najväčšia spoločnosť bola Fiat z Talianska, ktoré investícia je odhadovaná na 

1,8 miliardy USD. Poľsko je teda lákadlom pre investorov, ktorí sa zameriavajú na finančné a 

výrobné odvetvie. Najviac kapitálu pochádzalo z Francúzska, Nemecka a USA.  



V roku 2009 Poľsko nezasiahla kríza v takej miere ako v ostatných krajinách V4 a 

naďalej bol zaznamenávaný hospodársky rast (Zimny, 2010). 

 V súčasnosti je Poľsko krajinou v rámci V4, ktorá je pre investorov najatraktívnejšia.

Tento fakt spôsobili politické a ekonomické problémy v Maďarsku a čoraz nevýhodnejšie

mzdové a daňové podmienky zo strany ČR a SR . 

Graf č. 4.7: PZI v Poľsku podľa sektorov v roku 2013

Zdroj: Narodowy Bank Polski, 2015

 V roku 2015 plynulo najviac investícií do priemyselnej výroby, takmer 53 %. 

Investície do služieb tvorili viac ako 40 % a investície z ťažby a dobývania boli v konečnom

vyjadrení spätne stiahnuté z poľskej ekonomiky, z toho dôvodu nie sú v grafe uvedené.

Graf č. 4.8: PZI v Poľsku v oblasti priemyselnej výroby v roku 2013

Zdroj: Narodowy Bank Polski, 2015
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 V roku 2013 bola poľská ekonomika najviac atraktívna v sektore ropných a plastových

výrobkov, ktoré tvorili takmer 42 % PZI v odvetví priemyselnej výroby. Viac ako štvrtina

investícií v tomto odvetví plynula do sektoru výroby kovov a kovových výrobkov.

Graf č. 4. 9: PZI v Poľsku v sektore služieb v roku 2013

Zdroj: Narodowy Bank Polski, 2015

Viac ako 45 %  PZI v oblasti služieb prúdilo do sektoru informácií a komunikácií 

a viac ako 33 % do sektoru veľkoobchodu a maloobchodu. Tretí najatraktívnejší sektor pre 

zahraničných investorov boli v tomto období administratívne a podporné služby. Najmenej 

investícií prúdilo do oblasti vzdelávania. 

4.4 Príliv priamych zahraničných investícií na Slovensko 

Od roku 1993 až do roku 2000 mal vývoj PZI na Slovensku vzostupnú tendenciu, 

avšak tempo aj objem zaostával za potrebami slovenskej ekonomiky a takisto zaostával aj 

v porovnaní s krajinami V4. V prvom desaťročí existencie SR plynuli investície najmä do 

telekomunikácií, petrochemického a kovospracovateľského priemyslu (Hošková, 2001). 

Tab. č. 4.7: Príliv PZI na Slovensku 1993 – 2003 (v mil. USD) 
Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Príliv 

PZI
2 587 370 231 707 429 2 720 2 275 5 865 2 976 4 029 3 110

Príliv 

PZI v 

%

HDP

1.33 1.63 13.21 1.75 1.08 3.16 2.09 13.33 10.78 23.97 8.94

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie
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V rokoch 1994 - 1997 smerovali na Slovensko PZI len vo veľmi malom rozsahu. 

V nasledujúcom období začali investície zo zahraničia nadobúdať na význame, aj keď ako už

bolo spomínané ich dynamika výrazne zaostávala za ostanými krajinami V4. Toto obdobie so 

sebou ponieslo aj veľké investície v oblasti obchodu. V roku 1996 vstúpila na trh napríklad 

sieť Tesco Stores, ktorá odkúpila obchodné domy od americkej spoločnosti K-mart. 

Od roku 1999 bola spustená privatizácia bankového sektoru, ktorá spôsobila rast 

objemu PZI. Na konci roku bol sprivatizovaný menšinový podiel v ČSOB v prospech 

belgickej KBC. V roku 2000 prešla akciová spoločnosť Východoslovenské železiarne pod 

nadnárodnú spoločnosť United States Steel Corporation. Na začiatku roku 2001 bol predaný

väčšinový podiel štátu v Slovenskej sporiteľni rakúskej Erste Bank, následne bola 

privatizovaná Všeobecná úverová banka (VÚB) talianskou Intesa BCI a na konci roku 2001 

bol predaný podiel Investičnej a rozvojovej banky maďarskej OTP.

V roku 2002 bola privatizácia veľkých finančných inštitúcií de facto ukončená

predajom štátneho podielu v Slovenskej poisťovni nemeckej poisťovni Allianz. Avšak ešte

predtým Slovenská poisťovňa predala 100 % podiel v Istrobanke rakúskej BAWAG. Podiel 

zahraničných investorov na celkovom upísanom základnom imaní bank sa vplyvom 

privatizácie zvýšil na viac ako 85 % (31.12.2002).   

V období od roku 1993 do roku 2003 prúdili investície predovšetkým do finančného

sektoru a do podnikov so štátnym vlastníctvom, ktoré boli privatizované. V roku 2007 bol 

predaný podnik JCP Štúrova firme Assi Domän, v roku 2000 to bol strategický podnik 

Slovnaft, ktorý kúpila firma MOL Group a podnik SCP Ružomberok bol predaný firme 

Neusiedler. Podnik, zoaberajúci sa liečivami, Slovakofarma bola v roku 2003 predaný firme 

Warburg Pincus. Ďalšou kategóriou do ktorej plynuli zahraničné investície sú v oblasti 

telekomunikácií. Na Slovensku investovala Deutsche Telecom a France Telecom. 

Tab. č. 4.8: Príliv PZI na Slovensku v období 2004 – 2013 (v mil. USD) 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Príliv 

PZI
4 029 3 110 5 803 4 017 4 868 -6 1 770 3 491 2 826 591

Príliv 

PZI v 

%

HDP

9.55 6.49 10.40 5.36 5.16 -0.01 2.03 3.64 3.09 0.62

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie



V tomto období na rozdiel od predošlého poklesli privatizačné aktivity a postupne 

začali prevládať greenfield investície. Slovensko v tomto období dokázalo prilákať kľúčových

strategických investorov predovšetkým v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. 

V roku 2005 sa začala realizovať výstavba najväčšieho automobilového závodu Slovenska. 

Kia Motors bola jednou z najvýraznejších a najdôležitejších greenfield investícií v tomto 

období. Na tento podnik nadväzovala aj tvorba investícií menšieho rozsahu, ktoré dodnes 

fungujú ako subdodávatelia automobilového priemyslu. Slovensko je známe najvyššou

produkciou áut na obyvateľa a okrem spoločnosti Kia Motors tu figuruje aj nemecký

Volkswagen, PSA Peugeot Citroen. V oblasti elektrotechnického sektoru sa Slovensko stalo 

výrobným centrom pre európsku produkciu koncernov SAMSUNG Electronics a Sony. 

Spoločnosť SAMSUNG LCD sa rozhodla otvoriť na Slovensku svoj jediný európsky závod 

na výrobu LCD modulov a táto investícia prispela k rozvoju celého elektrotechnického 

clusteru na Slovensku. V tomto roku bola taktiež predaná spoločnosť Duslo Šala koncernu 

AGROFERT  a Pivovar Topvar spoločnosti SABMiller.

V roku 2007 začali, vzhľadom k predchádzajúcim rokom, investície klesať a dosiahli 

svoju najnižšiu úroveň od roku 1999 v pomere k HDP. V tomto období zahraniční investori 

Volkswagen, KIA, Samsung a Sony rozširovali svoje investície. Tento pokles bol spôsobený

okrem iného aj absenciou privatizačnej aktivity v porovnaní s rokom 2006, kedy sa investičné

príjmy zvýšili privatizáciou Slovenských elektrární.  

V roku 2008 bol prerušený trend zrýchľovania výkonnosti ekonomiky Slovenska. 

Najdôležitejším ťažiskom rastu ekonomiky Slovenska boli investície, pričom ich príliv 

v krízovom období výrazne poklesol. V tomto roku prúdili do ekonomiky investície 

predovšetkým z Holandska (asi 20 % podiel na celkových PZI), Rakúska, Talianska 

a Nemecka.   

V roku 2009 bol na Slovensku odliv zahraničných investícií. Táto skutočnosť bola 

spôsobená krízou, ktorá niektoré podniky natoľko oslabila, že museli svoje prevádzky 

zatvárať. Najväčší prílev investícií v tomto roku dosiahla výroba rádiových, televíznych 

a komunikačných zariadení a prístrojov (0,7 mld. eur) a obchodné služby (0,5 mld. eur) (NBS, 

2009).

V roku 2010 bol prílev PZI kladný, avšak nedosiahol úroveň z roku 1999. Aj v tomto 

období je najviac investícií sústredených v priemysle, finančnom a poisťovacom sektore 

a v energetike. Nasledujúce dva roky boli priaznivejšie, avšak v roku 2013 bol zaznamenaný

prílev len na úrovni 0,62 % v pomere k HDP. Problémy mohli nastať vďaka nízkej 



konkurencieschopnosti  a novým opatreniam vlády, ktorá zvýšila daň z príjmov právnických

osôb na 23 %, táto daňová sadzba sa stala najvyššou spomedzi krajín V4. Okrem iného boli 

zavedené nové špeciálne odvody pre banky a regulované podniky, čo taktiež mohlo viesť

k nižšej atraktivite z pohľadu investorov (NBS, 2009). 

Graf č. 4. 10: PZI na Slovensku podľa sektorov v roku 2012

Zdroj: Národná banka Slovenska, 2015

Do odvetvia služieb prúdila viac polovica PZI na Slovensku v roku 2012. Druhé 

odvetvie, do ktorého sa na Slovensku najviac investuje prostredníctvom PZI je priemysel 

a najmenej investícií prúdilo do oblasti dodávky vody.  

Graf č. 4. 11: PZI na Slovensku v sektore spracovateľského priemyslu v roku 2012

Zdroj: Národná banka Slovenska, 2015
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Graf č. 4. 11 potvrdzuje, že Slovensko je priemyselná krajina, ktorá neláka PZI len do 

sektoru autmobilového priemyslu, ktoré boli v tomto roku na druhom mieste. Najviac 

investícií plynulo do oblasti výroby kovov a kovových výrobkov. Takmer rovnaká časť

investícií ako do automobilového priemyslu prúdila do sektoru ropných, chemických

a farmaceutických produktov.

Graf č. 4. 12: Príliv PZI na Slovensku v sektore služieb v roku 2012

Zdroj: Národná banka Slovenska, 2015

Finančný a poisťovací sektor bol v tomto roku najviac zaujímavý pre zahraničných

investorov a tvoril tak viac ako 46 % celkového objemu investícií do sektoru služieb. Viac 

ako 20 % investícií prúdilo do veľkoobchodu a maloobchodu. Zaujímavý je taktiež fakt, že

viac ako 8 % PZI prúdilo do zdravotníctva a sociálnej pomoci.

4.5 Porovnanie krajín V4 

V tejto podkapitole bude uvedené porovnanie vo vyššie analyzovaných dvoch 

obdobiach. Na porovnanie sú využité grafy a regresná analýza.

Z grafu č. 4. 13 je zrejmé, že prvenstvo v prílive PZI si krajiny V4 striedali. V roku 

1993 najviac PZI plynulo do ekonomiky Slovenska, v nasledujúcom roku do Poľska. V roku 

1995 investorov zaujala maďarská ekonomika a Česká republika zaznamenala najvyšší príliv 

investícií, spomedzi krajín V4,  v roku 2002. 
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Graf č. 4. 13: Porovnanie prílivu PZI v období 1993 – 2003 (mil. USD)

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie

V tomto období sa nevyvíjali investície príliš stabilne. Každú krajinu V4 do veľkej

miery ovplyvňovala transformácia ekonomiky a s ňou úzko spojená privatizácia. 

Zahraničných investorov lákali nové trhy, ktoré ponúkli postkomunistické krajiny 

v stredoeurópskom regióne. Každá z krajín spustila privatizáciu majetku v inom období, čo je 

možné sledovať aj na grafe č. 4. 13.  Celkovo bolo v tomto období najviac finančných

prostriedkov zo zahraničia alokovaných do poľskej ekonomiky, podľa využitých štatistík to 

bolo viac ako 54 mld. USD. Najnižší príliv investícií vo finančnom vyjadrení, približne 25 

mld. USD, prúdil na Slovensko.

Graf č. 4. 14: Porovnanie prílivu PZI v pomere k HDP (1993 – 2003)

Zdroj: UNCTAD, 2015- vlastné spracovanie



Graf č. 4. 14 zobrazuje vývoj PZI v jednotlivých krajinách v pomere k HDP. Je 

evidentné, že Poľsko aj napriek tomu, že zaznamenalo v hodnotovom vyjadrení najvyšší

príliv, tak v pomere k HDP zaostávalo za ostatnými krajinami V4. PZI v Poľsku sa v tomto 

desaťročí vyvíjali pomerne stabilne, žiadny výrazný výkyv nebol zaznamenaný a ani 

v jednom roku PZI neprekročili hodnotu 6 % HDP. Najvýraznejšie zmeny na Slovensku sú 

práve dôsledkom privatizácie. PZI na Slovensku boli pomerne nestabilné. Výrazné zmeny 

zaznamenalo v troch rokoch (1995; 2000; 2002) a taktiež spomedzi krajín ako jediná presiahla 

v jednom roku príliv PZI vyšší ako 20 % v pomere k HDP. Do Maďarska plynulo pomerne 

veľké množstvo zahraničných zdrojov od počiatku transformácie a do ČR začali výraznejšie

plynúť v roku 1999. 

Graf č. 4. 15 Porovnanie prílivu PZI v období 2004 – 2013 (mil. USD)

Zdroj: UNCTAD, 2015- vlastné spracovanie

Od roku 2004 sú všetky štyri krajiny členmi EÚ a v tomto období môžeme hovoriť

o ukončení procesu transformácie. Jednou z výhod členstva v EÚ je aj atraktivita pre 

zahraničných investorov, ktorí považujú územie integračného zoskupenia EÚ za stabilné 

a spoľahlivé prostredie pre podnikanie. Opätovne môžeme tvrdiť, že vo finančnom vyjadrení 

najviac investícií plynulo do Poľska (128 mld. USD), avšak prvýkrát v roku 2013 je 

zaznamenaný odliv investícií. V roku 2009 je evidovaný odliv investícií taktiež na Slovensku. 

V krízových obdobiach 2009 a 2010 je evidentné, že celkový súčet investícií výrazne

poklesol, ale kríza najviac postihla Maďarsko a Slovensko.



Graf č. 4. 16: Porovnanie prílivu PZI v pomere k HDP (2004 – 2013)

Zdroj: UNCTAD, 2015 – vlastné spracovanie

V období po vstupe do EÚ, pokračovala ČR vo výraznom prílive PZI v pomere 

k HDP. Z grafu je evidentné, že krízovým obdobím 2009 a 2010 boli zasiahnuté všetky

krajiny V4. Hranicu 10 % HDP sa podarilo v roku 2006 presiahnuť Slovensku a v roku 2013 

Maďarsku. Celková priemerná hodnota všetkých krajín v tomto období bola 3,8 % HDP. 

Najvyššia priemernú hodnotu prílivu PZI bola nameraná na Slovensku (4,63 HDP) 

a v Maďarsku (4,59 HDP). 

4.6 Zhrnutie kapitoly 

V záverečnej kapitole bol graficky znázornený vývoj PZI v krajinách V4. Rozdelenie 

do dvoch období, ktoré predeľuje rok vstupu do EÚ, nám zobrazilo vývoj zahraničných

investícií v Maďarsku, ČR, SR a Poľsku. Jednou z výhod členstva v EÚ býva častokrát

uvádzaný práve rast prílivu PZI. Je samozrejmé, že investori majú vyššie požiadavky na 

krajinu v ktorej chcú investovať, ako len členstvo v  integračných zoskupeniach. Tieto krajiny 

patria už dlhodobo do zoskupenia Vyšehradskej skupiny, ktorej vznik sa datuje od 15. 

februára 1991. Cieľom zoskupenia štyroch stredoeurópskych štátov bolo podporiť proces 

európskej integrácie a transformácie ekonomík. Základné prvky spolupráce týchto krajín boli 

napr. v oblasti zahraničnej politiky, vnútra, mládeže, športu, vedy a techniky, životného

prostredia, infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce. Spoločne sa im podarilo naplniť cieľ

a o 13 rokov sa stali plnohodnotnými členmi EÚ. Vstupujúce krajiny očakávali progres 

v oblasti makroekonomických ukazovateľov. Spolu s rastúcim prílivom PZI sa predpokladá aj



rast HDP a pokles nezamestnanosti. V 2003 príliv PZI v pomere k HDP postupne ochaboval, 

no už v roku 2004 môžeme pozorovať oživenie. Celosvetová kríza sa samozrejme odzrkadlila 

aj v oblasti investovania, ktoré stratilo svoju predchádzajúcu intenzitu.  V posledných rokoch 

sa ukázala aj dôležitosť vlády a vládnych opatrení vo vzťahu k PZI. V Maďarsku je možné

pozorovať pokles investícií v neposlednom rade aj vďaka vnútorným zákonom v krajine. 

Taktiež je spomínané aj vysoké zdaňovanie právnických osôb na Slovensku, čo môže

spôsobiť nepriaznivý vývoj PZI v budúcich obdobiach. Aj v súčasnosti je nutné investorov 

lákať, na čo sa neustále využívajú investičné stimuly napríklad v podobe daňových úľav. Pri 

takýchto druhoch stimulov hrozí riziko,  že po tzv. „daňových prázdninách“ sa investície 

presunú do inej krajiny, avšak podľa môjho názoru sú práve krajiny V4 v takej pozícii, ktorá 

musí podstúpiť aj riziká, aby prilákala investorov.  



5 Záver 

Stredoeurópske krajiny Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko majú 

v novodobým dejinách do veľkej miery spoločný historický vývoj. Po druhej svetovej vojne 

sa v krajinách presadili komunistické strany a hospodárstvo využívalo centrálne plánovanie. 

Ekonomika bola do veľkej miery závislá na východných trhoch. Obdobie komunizmu bolo 

charakterizované chýbajúcou demokraciou, relatívnym hospodárskym zaostávaním oproti 

demokratickým krajinám, podporovaním ateizmu a silným vplyvom ZSSR. Po páde železnej

opony v roku 1989 sa každá krajina vydala svojou samostatnou cestou. V 90. rokoch bolo 

hlavným cieľom týchto krajín ekonomicky sa priblížiť k vyspelému západu a získať členstvo

v EÚ. Naplnenie tohto cieľa by nebolo možné bez určitej regionálnej spolupatričnosti.

Základným cieľom vyšehrádskej spolupráce je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce vo 

všetkých oblastiach.  Majú zaujímať spoločné koordinované stanoviská k európskym otázkam 

a odovzdávať skúsenosti z prístupového procesu do EÚ krajinám Východnej Európy 

a západného Balkánu. 

 Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť úspešnosť krajín V4 v boji o zahraničné

investície v období pred vstupom do Európskej únie a v období členstva v nej. 

 Problematika bola v súlade so zadaním členená do piatich kapitol. Prvá kapitola 

obsahuje úvod a poslednú, piatu, kapitolu tvorí záver. Druhá kapitola obsahovala teoretické 

východiská k danej téme. Boli v nej podrobne popísané rôzne druhy zahraničných investícií, 

možné stratégie investovania a hlavné motívy investorov. Okrem iného v nej boli zhodnotené 

aj pozitívne a negatívne vplyvy PZI na hostiteľskú ekonomiku, ich dopad na ekonomický rast 

a ďalšie efekty, ktoré môžu v hostiteľskej krajine pôsobiť.  

Tretia kapitola bola venovaná investičným stimulom. Uvádzala rôzne metódy lákania 

zahraničných investorov, ako sú napr. daňové úľavy, dotácie, výstavba infraštruktúry a iné. 

Každá krajina má svoje metódy a praktiky, ktorými dokáže motivovať investorov. 

V porevolučnom období krajiny nevyužívali investičné stimuly, ale ťažili skôr 

z novootvoreného trhu, ktorý bol pre predovšetkým pre západných investorov dostatočným

lákadlom na uskutočnenie investícií. Spočiatku bolo investované predovšetkým

prostredníctvom privatizácie štátnych podnikov. V ďalšom období boli krajiny V4 nútené 

medzi sebo súperiť v lákaní investorov. Postupne sa zameriavali na vypracovávanie stimulov, 

ktoré by viedli k vyššiemu prílivu PZI, ktorý mal následne zvýšiť zamestnanosť. Po vstupe do 

EÚ sa pre krajiny upravili možnosti poskytovania stimulov, ktoré im aj v súčasnosti

umožňujú medzi sebou súperiť.   



 V štvrtej kapitole boli uvedení hlavní a najdôležitejší investori, ktorí v krajinách V4

pôsobia, prípadne pôsobili. Graficky bol zhodnotený príliv PZI v jednotlivých krajinách a ich 

porovnanie. Z tohto porovnania vyplynulo, že každá z krajín V4 mala svoje obdobie, kedy 

bola pre investorov najatraktívnejšou. Spočiatku transformácie bolo Maďarsko najväčším

lákadlom pre zahraničné investície, no postupne s vývojom ostatných krajín sa ich pozícia 

lídra oslabovala. V krízovom období bol investičný útlm, avšak Poľsko v tomto období 

zaznamenávalo najväčší prísun finančných prostriedkov zo zahraničia. Maďarsko v súčasnosti

zaznamenáva odchod zahraničných firiem. Je zrejmé, že investície sú do veľkej miery závislé 

aj na ekonomickej a politickej stabilite. Krajina by mala mať čo najstabilnejšie zákony, 

predovšetkým v oblasti daní, keďže to dáva investorom signál nižšieho rizika pri uskutočnení

investície v danej krajine.

 Krajiny Vyšehradskej skupiny sú aj v súčasnosti vnímané ako atraktívna lokalita pre 

zahraničné investície. Profitujú predovšetkým zo svojej polohy uprostred Európy a stále

relatívne nízkou cenou pracovnej sily oproti západoeurópskym štátom. Všetky štyri štáty

vstúpili prvého mája 2004 spoločne do významného integračného zoskupenia Európskej únie. 

V krajinách V4 je vysoká produktivita práce sprevádzaná nížšími nákladmi na pracovnú silu 

v porovnaní s ostatnými členmi EÚ. Podľa názoru autorky chýba regiónu V4 spoločná

stratégia pre zvyšovanie povedomia o regióne, ale skôr naopak, tieto krajiny medzi sebou 

o investora súťažia. V súčasnosti krajiny ako Rumunsko, Bulharsko a ázijské krajiny ako 

India, Čína predstavujú konkurenciu pre krajiny V4, čo sa týka PZI. Preto by podľa názoru 

autorky mali krajiny viac spolupracovať práve v tejto oblasti. Krajiny V4 by mali mať záujem 

na tom, aby v rámci globálej konkurencie vyvinuli spoločnú stratégiu na prilákanie 

zahraničných investícií do tohto regiónu, ktorý vďaka svojej populácii a rozlohe je stále pre 

investorov atraktívny. Je zrejmé, že takáto spolupráca je nepravdepodobná z dlhodobého 

hľadiska, ale v krátkom období by mohla investovanie do značnej miery oživiť a byť užitočná

pre každú krajinu. Pri rokovaní so zahraničnými investormi, by región mohol ponúknuť väčší

trh, lepšiu logistiku, viac priemyslených objektov a taktiež viac zamestnancov. Takáto 

stratégia si avšak vyžaduje hlbšiu spoluprácu aj v legislatívnej oblasti, najmä je nutná 

harmonizácia investičných stimulov. Krajinám V4 nepomohla ani hospodárska kríza, ktorá 

vyvolala obavy o stabilitu ekonomík V4, čo viedlo taktiež k výraznému poklesu jej 

krátkodobej investičnej príťažlivosti. Ako už bolo spomenuté, tak takýto druh spolupráce je 

skôr nereálny, a každá krajina V4 bude aj v budúcnosti viesť samostatné kroky k prilákaniu 

investícií. V tom prípade by sa posilnila ich konkurencieschopnosť, ak by prúdilo viac 

investícií do vedy a výskumu, čím by sa zvýšila produktivita práce, prípadne by boli prilákané 



odvetvia s vyššou pridanou hodnotou. Krajiny V4 sú do veľkej miery závislé predovšetkým

na automobilovom priemysle, čo nie je moc výhodné, najmä v období hospodárskych recesií. 

Automobilový priemysel býva veľmi nepriaznivo ovplyvnený hospodárskymi výkyvmi, čo už

bolo preukázané počas hospodárskej krízy v roku 2009. V tomto období Poľsko nepocítilo 

taký hospodársky pokles, ako zvyšné tri krajiny V4, keďže nie je až do takej miery závislé na 

automobilovom priemysle.

Podľa názoru autorky by krajiny nemali lákať investorov len prostredníctvom 

investičných stimulov vo forme dotácií a daňových úľav. Hrozí riziko, že investori odídu 

z krajiny, keď im tieto výhody skončia a presunú sa do iných krajín, ktoré im tieto úľavy

opätovne poskytnú. V krajinách by mala byť vybudovaná kvalitná infraštruktúra, služby

a vzdelaná pracovná sila. Do istej miery môže investorov motivovať aj kultúra danej krajiny, 

životné prostredie a rôzne ďalšie sociálne aspekty.
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