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INVESTIČNÍ POBÍDKY

Korejská automobilka Hyundai definitivně oznámila, že svůj nový závod postaví v Moravskoslezském kraji. 
Příchod velkého investora je však hlavně příležitostí pro politiky. Přestože je totiž přiliv zahraničních investic 
obrovský, nezaměstnanost neklesá a tuzemští subdodavatelé nejásají.

Lákání největšího investora v historii České republiky je u konce. Korejská automobilka Hyundai totiž minulý 
týden oznámila, že postaví v Nošovicích v Moravskoslezském kraji novou továrnu na výrobu automobilů. 
Investuje zde 29 miliard korun. Velkou roli při výběru teritoria sehrály také investiční pobídky ve výši téměr 
šesti miliard korun.

Shodou okolností se však před nedávnem ve vážných finančních problémech ocitl závod společnosti LG. 
Philips, který stál daňové poplatníky na investičních pobídkách 1,3 miliardy korun. O práci zde může přijít až 
1300 zaměstnanců. Tyto dvě události znovu oživily debaty o smysluplnosti pobídek.

CO NENÍ VIDĚT

Se státními  pobídkami  investovaly  domácí  a  zahraniční  firmy v  Česku od  roku  2000,  kdy  začala  platit 
příslušná legislativa, 226 miliard korun. Stát k tomu přidal přímé dotace ve výši 5,5 miliardy korun. Další dvě 
miliardy inkasovaly  firmy za vytvořená pracovní  místa  a  čtyři  miliardy  jim stát  odpustil  na daních.  Díky 
pobídkám  našlo  práci  více  než  51  tisíc  zaměstnanců.  Dalších  zhruba  sto  tisíc  míst  bylo  vytvořeno  v 
subdodavatelských firmách.

"To jsou však pouze dobře viditelné důsledky. Efekty, které již tak dobře vidět nejsou, ale převyšují," tvrdí 
Josef Šíma, vedoucí katedry hospodářské politiky Vysoké školy ekonomické. Podle Jana Moravy z Centra 
pro ekonomiku a vzdělávání ubylo kvůli investičním pobídkám 50 tisíc pracovních míst. Zejména v důsledku 
omezení nebo ukončení výroby konkurence příchozích investorů. "Toto číslo jsem získal od zaměstnankyně 
ministerstva  průmyslu.  Pochází  z  dokumentu,  který  na  ministerstvu  jako  interní  zpracovávala,"  dodává 
Morava.

Podle Šímy také mnoho pracovních míst zanikne tím, že výdaje na pobídky stát vybere na daních. "Vláda 
tak zničí mnoho pracovních míst, které by vznikly, kdyby firmy měly možnost peněžní prostředky utratit, nikoli 
je zaplatit na daních," říká Šíma.

Morava se  domnívá,  že údaje  CzechInvestu  o  poskytnuté  výši  pobídek nejsou objektivní.  "Podle  údajů 
Světové banky vynaložila česká vláda na tyto účely 460 miliard korun. Jsou do toho zahrnuty náklady na 
přímé podpory,  úlevy na dani,  výstavba infrastruktury,  rozdíl  prodejní  a tržní  ceny pozemků, náklady na 
rekvalifikaci pracovní síly a náklady krajských a obecních samospráv," vysvětluje Morava.

VÍCE NEZAMĚSTNANÝCH, MÉNĚ ŽIVNOSTNÍKŮ

I přes četné sliby vládních činitelů nemá příchod investorů zatím pozitivní vliv na zaměstnanost. Přes více 
než 50 tisíc nových pracovních míst vytvořených díky pobídkám nezaměstnanost v Česku neklesá. Naopak. 
Od roku 2000 více než 50 tisíc lidí bez práce přibylo.

Vláda i CzechInvest se hájí  tím, že bez pobídek by jich bylo ještě daleko více. Podle Šímy však státní 
podpora investorům problém nezaměstnanosti nijak neřeší. Relativně vysoký počet lidí bez práce je podle 
něho způsoben vysokými náklady na zaměstnance,  špatným zákoníkem práce či  stanovením minimální 
mzdy. "Pocit, že bez mravenčí úřednické práce a vládního vytváření pracovních míst by nikdo nic nedělal a 
všichni  byli  nezaměstnaní,  je  zcela  absurdní.  Je  to  ekonomický  nesmysl.  Ekonomie říká,  že  neexistuje 
nedostatek pracovních míst, ale vysoká cena práce znemožňuje podnikatelům lidi zaměstnat," míní Šíma.

Investiční pobídky jsou podle Davida Marka, ekonoma společnosti Patria Finance, také hlavním důvodem 
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klesajícího  počtu  živnostníků.  Jejich  počet  se  podle  statistik  České  správy  sociálního  zabezpečení  za 
poslední dva roky snížil o více než 80 tisíc.

KDO DÁ VÍC

Šíma  považuje  za  hlavní  důvod  masivního  využívání  institutu  investičních  pobídek  především  jejich 
politickou výhodnost. "Velikost podniku je důležitá politicky, nikoli však ekonomicky. Asi si nelze představit, že 
ministr bude přestřihovat pásku kvůli obchodu, který zaměstná dva prodavače," nastiňuje Šíma.

Problematický je podle něho zejména mechanismus, kdy se státy mezi sebou předhánějí v tom, kdo danou 
investici získá. "To má za důsledek, že zaplacená cena má tendenci být vyšší než je výhodné. Je to kvůli 
podcenění nákladů pobídek. Část nákladů je totiž neviditelná či nepřímá. Přilákání investora tak jednoduše 
zničí více bohatství, než poté následně investor vytvoří," tvrdí Šíma. Nebezpečný je podle jeho slov zejména 
fakt, že politici neplatí pobídky z vlastní kapsy a nakupují v situaci, kdy si veřejnost neuvědomuje všechny 
náklady, které nákup stojí. "Je v zájmu politiků, aby některé náklady záměrně zamlčovali," dodává Šíma.

Generální ředitel vládní agentury CzechInvest Tomáš Hruda však nesouhlasí. Podle jeho slov například pro 
automobilový průmysl platí v celé Evropské unii strop veřejné podpory 15 procent. Což by mělo zaručit, že 
jednotlivé státy se nemohou přeplácet. "Vyjednávání se týkají detailního složení pobídky - tedy jaký poměr 
dotace bude na nově vytvořená místa, jaký na zónu a kolik bude představovat daňová úleva. Další podstatná 
část  jednání  se  týká  záležitostí  souvisejících  s  působením továrny  v  regionu,  například infrastruktury  a 
podobně. Tyto prvky ovšem budou sloužit všem," argumentuje Hruda.

Mezi neviditelné efekty pobídek patří  i  přetahování kvalifikovaných zaměstnanců. "Pokud někdo dostane 
prostředky na vytvoření nového pracovního místa, může zákonitě nabídnout lepší pracovní podmínky," říká 
prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

Na vlastní kůži si tento efekt vyzkoušela firma Koh-i-noor, která vyrábí v Českých Budějovicích kancelářské 
potřeby. "V Českém Krumlově začala díky pobídkám vyrábět podobný sortiment jako my německá firma 
Schwan-Stabilo. Znamenalo to částečný odliv kvalifikovaných pracovních sil v řádu desítek. Došlo také ke 
zvýšení tlaku na mzdové náklady díky vyšší poptávce po specializovaných pozicích, neboť v tom je německá 
firma naším přímým konkurentem," říká Vlastislav Bříza, generální manažer společnosti.

BUDE PRÁCE PRO SUBDODAVATELE?

Zastánci pobídek upozorňují na to, že kromě přímo vytvořených pracovních míst vznikají pracovní příležitosti 
i  v místních subdodavatelských firmách. Není to však pravidlem. Na Chomutovsku například vyrostlo za 
posledních deset let na čtyřicet nových výrobních závodů, ale příliš nových zakázek to malým a středním 
firmám nepřineslo. "Na zakázkách pro místní menší firmy rozhodně přítomnost nových továren znát není," 
rezolutně tvrdí místopředseda chomutovské hospodářské komory Jan Cháb. U montážních závodů je to 
podle něho i pochopitelné, neboť kompletní výrobní linky potřebují jen základní materiály nebo speciálně 
připravené díly. "Ty se většinou vyrábějí v závodech, které jsou mimo region," dodává Cháb.

Za pravdu mu dávají  i  zástupci  některých firem.  "Realita je  taková,  že v  blízkém okolí  nemáme žádné 
dodavatele polotovarů či komponentů. Ti se vesměs nacházejí po území celé České republiky," vysvětluje 
Jaromír Vrána, mluvčí Toyoda Gosei Czech. Této firmě, která sídlí u Klášterce nad Ohří, dodává pouze jedna 
z místních firem transportní techniku. "Lokálně pro nás pracují také dodavatelé nevýrobních celků a servisu, 
například pro počítače, telefony, kancelářskou techniku a stravování," doplňuje Vrána.

Podobná  je  situace  v  chomutovském  závodě  společnosti  Parker  Hannifin  Industrial.  "Lokální  firmy 
využíváme, dodavatelé komponent jsou ale zatím ve většině případů naši původní ze zahraničí," říká ředitel 
závodu Radim Otipka.

Na více  zakázek  se  nemohou  těšit  ani  malé  a  střední  firmy  v  okolí  budoucí  továrny  firmy  Hyundai  v 
Nošovicích. Většinu dílů chce totiž automobilka vozit ze Slovenska.

KDO BUDE CHTÍT, MÁ JI MÍT

A co si myslí o pobídkách sami malí a středně velcí podnikatelé? "Pobídky pro velké investory jsou nutné. 
Nám by místo pobídek stačilo, aby nám stát neházel zbytečně klacky pod nohy," říká například jednatel 
chrudimské firmy Siag Josef Čvančara.
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Podle vicepremiéra pro ekonomiku Jiřího Havla není pravda, že stát více podporuje velké firmy. "Jen za 
loňský rok byly českým podnikatelům přiznány půjčky a dotace ve výši 4,2 miliardy korun, což je více, než 
bylo na investiční pobídky," zdůrazňuje Havel.

Charakter podpory malého a středního podnikání je ale podle Drábka zcela odlišný. Šéfovi Hospodářské 
komory se na těchto dotacích nelíbí hlavně jejich roztříštěnost. "Počet podpor je nutné zredukovat a učinit je 
nárokovými. Jinými slovy každý, kdo o podporu v daném programu zažádá a splní všechny náležitosti, by ji 
měl  získat,"  domnívá  se  Drábek.  Dnes systém funguje  tak,  že  se  vyčleněné prostředky  rozdělují  mezi 
žadatele a pravidelně v průběhu roku dochází k jejich vyčerpání. "To přináší konkurenční nerovnosti na trhu," 
dodává.

Podle předsedy Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřicha Dandy však na podpory nedosáhnou malé 
firmičky do deseti  zaměstnanců.  "Prvním důvodem je,  že nedokáží  zpracovat  dobrý nápad do konečné 
podoby projektu.  Druhou  příčinou je,  že  účetní  výkazy  vždy neodpovídají  reálným možnostem splácení 
úvěru. Díky daňové optimalizaci se tak firmy připravují o možnost získat podporu od státu. Ty firmy to však 
nedělají proto, že by chtěly okrádat stát, ale protože chtějí jednoduše přežít," vysvětluje Danda.

STEJNÉ, ALE NEJVYŠŠÍ?!

Na  otázku,  zda  jsou,  či  naopak  nejsou  investiční  pobídky  v  Česku  příliš  vysoké,  nelze  jednoznačně 
odpovědět. Data srovnatelná s jinými státy totiž nejsou k dispozici. Podle šéfa CzechInvestu jsou však v Unii 
stropy investičních pobídek pevně stanoveny a podpora je tedy ve všech členských zemích velmi podobná. 
S  tím  však  nesouhlasí  Pavel  Stehlíka  ze  společnosti  Delloite  Central  Europe.  Podle  něj  jsou  v  Česku 
investiční pobídky nadstandardní.

Vzorem by se pro Česko podle Šímy mělo stát Estonsko, které přestože neposkytuje téměř žádné výhody 
velkým investorům, nemá o zahraniční  investice nouzi.  S tím souhlasí i  ekonom společnosti PPF Pavel 
Kohout:  V roce 2004 Estonsko předstihlo Českou republiku v objemu zahraničních investic.  Zatímco na 
jednoho Estonce připadal celkový objem investic v hodnotě 5164 eur, na jednoho Čecha jen 3979 eur.

Nicméně většina studií  hovoří v neprospěch investičních pobídek. "Spíše než klást břemena na všechny 
podnikatelské subjekty a pak některým poskytovat přímou podporu či některým slevovat z požadavků, by 
vláda raději měla snížit nároky na všechny," píše se například ve studii společnosti Newton Holding z roku 
2003.

***
NEÚSPĚŠNÉ FIRMY

Velkou hrozbou spojenou s investičními pobídkami je také možnost, že firmy po skončení pobídek z Česka 
odejdou.  Jediným příkladem je zatím firma Flextronics, která výměnou za pobídky slíbila,  že do pěti  let 
vytvoří tři tisíce nových pracovních míst. Investor však po dvou letech přesunul produkci do Maďarska. "Další 
však mohou brzy následovat," upozorňuje ekonom Josef Šíma. Neúspěchem zřejmě skončí i pobídky pro 
závod firmy LG. Philips v Hranicích na Moravě, který se ocitl v existenčních problémech. O práci by přišlo 
1300 zaměstnanců. Stát investici podpořil pobídkou ve výši 1,3 miliardy korun.

CO SI MYSLÍ O POBÍDKÁCH POLITICI?

Na úlohu investičních pobídek existují  na politické scéně nejrůznější  názory.  Zcela pro je ČSSD. Podle 
vicepremiéra pro ekonomiku Jiřího Havla se nejúčinněji  podílí  na tvorbě přímých zahraničních investic v 
Česku.  Proti  investičním  pobídkám  nejsou  ani  křesťanští  demokraté.  "Ovšem  pouze  za  podmínky,  že 
nebudou zahraniční  firmy upřednostňovány před českými podnikateli,"  říká předseda KDU-ČSL Miroslav 
Kalousek. K určitému názorovému pnutí dochází  dnes kvůli  investičním pobídkám uvnitř  ODS. Ta zatím 
vždycky deklarovala,  že  je  pro  jejich  zrušení,  neboť  narušují  konkurenceschopnost.  Doběhnout  by  tedy 
nechala již rozjeté investiční pobídky, nové by již ale neposkytovala. Zvláště mezi lokálními politiky ODS ale 
už dnes existuje oponentní  názor.  "Myslím si,  že například při  budování veřejně prospěšných staveb,  a 
zvlášť v krajích s vysokou nezaměstnaností, mají investiční pobídky svůj smysl," míní potenciální kandidát 
na post ministra pro místní rozvoj Petr Gandalovič.
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NEJVĚTŠÍ INVESTICE 
Firma Sektor Výše investice 
Hyundai automobilový 29 mld. Kč 
TPCA Kolín automobilový 23,5 mld. Kč 
Škoda Auto automobilový 19 mld. Kč 
Nemak automobilový 11,4 mld. Kč 
Denso Manufacturing automobilový 9,6 mld. Kč 
Bosch Diesel automobilový 8,5 mld. Kč 
Panasonic elektronický 8,4 mld. Kč 
Chemopetrol chemický 7,9 mld. Kč 
LG.Philips elektronický 7,2 mld. Kč 

Pramen: CzechInvest 

STÁTNÍ POMOC V UNII 
(údaje za 2000 až 2003) 

Země Podíl na HDP 
Malta 3,86 % 
Kypr 2,85 % 
Česko 2,80 % 
Polsko 1,29 % 
Maďarsko 1,04 % 
Slovinsko 0,69 % 
Slovensko 0,51 % 
Litva 0,26 % 
Lotyšsko 0,24 % 
Estonsko 0,11 % 
EU 15 0,39 % 

Poznámka: Údaje nezahrnují zemědělství a dopravu 
Pramen: Slovenský institut HESO 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20.02.2006 | Investorské pobídky škodí, Respekt, Autor: Josef Šíma

Učitel ekonomie proti šéfovi CzechInvestu

Události  ohledně nejisté budoucnosti firmy LG Philips v Hranicích na Moravě ukazují, že ani vládou tolik 
opěvovaný systém českých investičních pobídek není bez rizik. I vládní agentury v čele s CzechInvestem se 
mohou splést a vsadit na špatného koně. Místo aby firma vydělávala a “dodávala” zaměstnanost, kterou se 
lze  před  volbami  pochlubit,  neprodává  a  krachuje.  Vyčítat  ale  vládě  omylnost  je  poměrně  laciné. 
Samozřejmě,  že  se  úředníci  v  čele  s  ministrem čas  od  času  mýlí!  Vševědoucnost  nepatří  mezi  lidské 
vlastnosti a i ministr je stále ještě člověk, bylo by ale dobré přiznat v pravý čas chybu.

Sleva není zadarmo

Problém je v prvé řadě ten, že si úředník hraje na podnikatele - riskuje prostředky z veřejných rozpočtů. A jak 
známo, při utrácení cizích peněz je člověk mnohem méně opatrný než při utrácení peněz svých.

Kritika systému investičních pobídek je však mnohem hlubší, neboť pobídky mohou být škodlivé i tehdy, když 
firma nekrachuje a vše se zdá v nejlepším pořádku. Vždy je totiž klíčové, kolik “nalákání” investic stojí, a 
nikoli  jejich pouhá přítomnost  v  Česku.  Pro lepší  pochopení  poslouží  malá analogie.  Představme si,  že 
člověk stojí před volbou koupit si mercedes. Kdyby takový kvalitní vůz měl, mohl by se těšit z mnoha výhod: 
prostorného interiéru, požitku z jízdy, bezpečnostních prvků. Jak skvělé! Pro člověka ale nejsou důležité 
nějaké izolované přínosy, ale pouze přínosy poměřované jejich náklady. Takže za milion by si takový vůz 
možná koupil, ale za pět milionů nikoli. Za takové peníze by se jednalo o plýtvání, protože by se člověk 
musel vzdát mnoha věcí, jež mu přinášejí užitek, a přišel by o víc, než získal.
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Problematičnost pobídek jako takových vyplývá ze skutečnosti, že o “nalákání” firem se snaží řada států 
najednou.  Příchod  investorů  představuje  mimo  jiné  reklamu,  která  se  politikům  hodí.  Budou  se  proto 
přeplácet,  dokud bude o co “hrát”.  Je to stejné,  jako kdyby se vlády přetahovaly o to,  kde bude jezdit 
zmiňovaný milionový mercedes.  Jestli  v  Čechách,  na Slovensku nebo v  Maďarsku.  Slovenská vláda by 
nabídla řekněme 500 tisíc,  maďarská 700 tisíc a česká by triumfovala s nabídkou milionu.  Tím by sice 
mercedes “vyhrála” a on své služby poskytoval v Čechách, ale vzhledem k vynaložené ceně by byl “čistý 
přínos” nula. Konkurence v tzv. dobývání renty vede jednoduše k jejímu vymizení. Výhoda z pobytu firmy v 
zemi mizí. Vzniká chování typu “nechci slevu zadarmo”, a člověk nakonec za možnost mít něco extra zaplatí 
plnou cenu.

Ať si škodí

Naneštěstí  tady celý  problém nekončí.  Přínosy a  náklady pobídek totiž  bohužel  nejsou stejně viditelné. 
Přínosy  vidět  jsou  a  lze  je  dobře  politicky  využít:  továrna  stojí,  lidé  chodí  do  práce  a  dostávají  mzdy, 
subdodavatelé mají odbyt. Jaké ekonomické aktivity byly vládou zničeny, když vybírala z veřejných rozpočtů 
peníze potřebné na pobídky, však už nikdo nevidí. Krachující firmy a živnostníky či tisíce nezaměstnaných už 
si  s pobídkami nikdo nespojuje. To vše se svede na odbytovou krizi, drahou ropu, terorismus, obchodní 
řetězce, nepovedenou kuponovou privatizaci apod. Jenže přes příchod investorů nezaměstnanost nikterak 
neklesá. Naopak statisíce lidí jsou kvůli protekční politice vlády bez práce. Právě kvůli viditelným kladům a 
neviditelným záporům pobídek existuje mezi politiky a úředníky silné nutkání, aby boj o pobídky pokračoval 
až do prostoru čisté ztráty. Čeští politici se tak při snaze trumfnout ostatní středoevropské státy nezastaví na 
milionu v naší analogii s nákupem mercedesu, ale aby jej získali, zaplatí klidně dva miliony nebo pět. Prostě 
pobídku chtějí, protože její viditelné efekty politicky potřebují, a málo viditelné náklady svého “podnikání” 
přenesou na ostatní.  Mercedes za pět milionů je ale plýtvání stejně jako předražená investiční pobídka. 
Místo aby bohatství vytvářela, ničí jej. Vede nás k chudobě. Přispívá k nárůstu nezaměstnanosti. Jednoduše 
škodí. Když se tedy ředitel CzechInvestu táže, “co máme dělat, když pobídky využívají všichni ostatní”, nelze 
než odpovědět: nechat ostatní, ať si škodí.

O autorovi: Josef Šíma Autor je vedoucím katedry hospodářské politiky na FNH VŠE v Praze.

Čtyři mýty Josefa Šímy

Spor kolem investičních pobídek nabývá takřka ideového charakteru a diskutující strany jsou hluché ke svým 
argumentům. Nikdo netvrdí, že pobídky nás spasí. Jsou jedním z nezbytných nástrojů, jímž konkurujeme 
okolním státům. Nepřestává nás zarážet, že si zatvrzelí kritici pobídek alespoň nepřečtou platný zákon a 
pouštějí  se  do  svérázných  výkladů  na  základě  přetrvávajících  mýtů.  Je  potřeba  vidět  věci  v  širších 
souvislostech než jen ze své osobní předpojatosti. Pokusím se reagovat v bodech, které by debatu posunuly 
na věcnou úroveň.

1. Státy se přeplácejí
Český zákon přesně stanoví,  kolik a v jakém regionu může společnost  získat.  Toto je první  a poslední 
nabídka. Nevyhovuje vám? Bohužel, zkuste to jinde. Výše pobídky je stanovena tak, aby se státu vyplatila. 
Systém je zcela transparentní. Přehled firem, jimž byla podpora udělena, je na našich webových stránkách.

2. Předražená investiční pobídka
Přímá platba tvoří jen zlomek pobídky, jedná se o dotaci na nově vytvořené místo. Zbytek tvoří úleva na 
dani, která není výdajem, ale nerealizovaným příjmem. Jestliže by byla investice uskutečněna v jiné zemi, 
tyto peníze bychom stejně neměli.

3. Krachují živnostníci a malé firmy
Použiji tolik diskutovaný příklad společnosti LG Philips. Který živnostník kvůli ní zkrachoval? Kdo doma v 
garáži montoval obrazovky a přišel tak o trhy? Uvědomme si, že velké společnosti, pokud k nám přijdou 
vyrábět, nekonkurují našim živnostníkům, ale bojují o globální trhy. Živnostníci a malé firmy krachují spíše 
kvůli středním firmám, které jsou schopny rychle přizpůsobit výrobní program a dosahovat nižších nákladů.

4. Neklesá nezaměstnanost
Spočítal někdo, jaká by byla nezaměstnanost, kdyby u nás hromadně neinvestovaly cizí firmy? Spočítal 
někdo,  kolik  českých firem nezkrachovalo,  protože jsou  nějakým způsobem zapojeny  v  dodavatelských 
řetězcích pro nadnárodní firmy? Jsme v poslední fázi restrukturalizace. Definitivně končí obory, které jsou z 
dlouhodobého hlediska neudržitelné. Podívejme se, kde jsme teď a kde jsme byli před několika lety v éře 
hluboké recese a úsporných balíčků. Systém pobídek je u nás navíc nastaven tak, aby primárně podporoval 
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investice do regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti. Jestliže investoři alespoň vyrovnávají místa ztracená 
při restrukturalizaci českých podniků, pak je jejich přínos nezpochybnitelný.

Tomáš Hruda - Autor je generální ředitel agentury CzechInvest.

Ano, jde o ideje

Pobídky  jsou  „jedním  z  nezbytných  nástrojů“  a  jsou  stanoveny  tak,  „aby  se  státu  vyplatily“,  a  vše  je 
„transparentně“ na internetu. Kritik pobídek proto trpí „osobní předpojatostí“ a je „zatvrzelý“. Spor „nabývá 
takřka ideového charakteru“. Nikoli takřka, ale zcela. Jde totiž o ideje, o myšlenky – o analýzu ekonomických 
dopadů komplexních společenských jevů. Nejde o nějaký „svérázný výklad“ či předvolební trik. Ekonomové 
již minimálně 250 let bojují proti politické krátkozrakosti, vyslovují se proti privilegiím a přehlížení nákladů 
politických experimentů. Vládní monopoly, cla, licence a dnes stále více tzv. pobídky a jiná státní podpora – 
to vše nám má (či mělo) přinést prosperitu, vytvořit nová místa apod. Nikdy nepřineslo, a stojí-li ekonomická 
věda  „za  něco“,  ani  nepřinese.  Snížení  daní  (např.  formou  úlevy  na  dani)  samozřejmě  rozvoji 
podnikatelských aktivit prospěje, ale při pobídkách jde především o něco jiného – o „politické investování“ 
peněz z veřejných rozpočtů a o sektorové a územní plánování. Navíc mezi státy dochází, jak jsem vysvětlil, k 
tzv. dobývání renty. Tyto procesy z logiky věci nejsou příslibem „nezpochybnitelného přínosu“. Naopak.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27.11.2005 | S INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI DO TŘETÍHO SVĚTA,  Reflex, Autor: Pavel Kohout

Uvažme: úroky jsou nejlevnější  a nejdostupnější  od roku 1905.  Probíhá mohutné stěhování kapitálu ze 
starých zemí Evropské unie. Zahraniční obchod je nejsvobodnější v celé historii české státnosti. Početně 
silná generace první poloviny sedmdesátých let dospívá do svého nejproduktivnějšího věku. Zkrátka, česká 
ekonomika se těší nejšťastnější souhře okolností od dob Karla IV. Ekonomický růst v hodnotě pěti procent je 
velmi slabý výkon, o vysoké nezaměstnanosti nemluvě.

ZAHRANIČNÍ KAPITÁL DUSÍ ČESKÉ FIRMY
Proč tomu tak je? Problém je ve faktu, že česká ekonomika je dvojrychlostní. Na jedné straně stojí dotovaný 
sektor přímých zahraničních investic. Jejich mediální obraz je skvělý: zisky, export, fanfáry, velká publicita. 
Na straně druhé stojí domácí firmy, jež tuto nádheru dotují: stagnace, propouštění, vleklé problémy, o jakých 
se nepíše. V roce 2004 vytvořily firmy v zahraničním vlastnictví 39 tisíc pracovních míst. Firmy v domácím 
vlastnictví 45 tisíc pracovních míst zrušily. To je důvod, proč halasně propagovaný příchod zahraničního 
kapitálu  nedokázal  vyřešit  problém  nezaměstnanosti.  Tato  statistika  ČSÚ  navíc  zachycuje  jen  vývoj 
zaměstnanosti ve firmách nad 20 zaměstnanců. Úpadek drobných firem a individuálních živností poskytuje 
ještě chmurnější  obraz.  Nepříznivé jsou i  statistiky  exportu,  pokud počítáme zvlášť  firmy v  zahraničním 
a v domácím vlastnictví.

"CROWDING OUT" VE SVĚTĚ
Odborníci zkoumající vliv přímých zahraničních investic na ekonomiku vědí, že jejich vliv nemusí být vždy 
a všude jen pozitivní. Chilští ekonomové Manuel Agosin a Ricardo Mayer publikovali v roce 2000 výzkumnou 
práci s názvem Zahraniční investice v rozvojových zemích - vytěsňují domácí investice? Závěr této zprávy je 
více než zajímavý a pro Českou republiku vysoce relevantní.

Agosin a Mayer zkoumali zahraniční investice v Asii, Africe a v Latinské Americe. Jejich výzkum pokrýval 
období 1970 až 1996. Zjistili, že pro asijské země jsou vesměs blahodárné, cizí kapitál měl v těchto zemích 
příznivý účinek na domácí investice. Podporuje zaměstnanost  a přispívá ke zvyšování technické úrovně 
těchto  zemí.  Afrika  skýtá  smíšený  obraz:  v  některých  zemích  zahraniční  kapitál  pomáhá,  jinde  spíše 
vytlačuje domácí podniky. Velmi nepříznivá je však role cizích investic v Latinské Americe. V této části světa 
byl zaznamenán silný efekt vytěsňování domácích firem (crowding out).

ZBOHATLO MEXIKO?
Někde,  například  v  Argentině,  Brazílii  nebo  Mexiku,  je  účinek  neutrální:  příznivé  i  škodlivé  účinky  se 
navzájem vyruší. Mexiko je zvláště zajímavý příklad, neboť stejně jako Česko a Slovensko má silnou pozici 
v automobilovém průmyslu. Například Volkswagen má v Mexiku výrobní zařízení již od roku 1964. Mexické 
"maquiladoras", velkovýrobny mezinárodních společností, mají světovou pověst již desítky let. Je jich kolem 
tří tisíc a zaměstnávají milión dělníků.
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Zbohatlo Mexiko díky zahraničním investicím? "V Mexiku vzrostl počet pracovních sil v maquiladoras během 
prvních  deseti  let  od  vzniku  Severoamerické  zóny  volného  obchodu  (NAFTA)  o  570  tisíc,  ale  růst 
zaměstnanosti v exportních odvětvích byl neutralizován ztrátami pracovních míst v domácím zemědělství 
a průmyslu,"  uvádí  profesor  ekonomie  Robert  Blecker  z  American  University  ve  Washingtonu.  "Příjmy 
Mexičanů se ani nezačaly přibližovat k příjmům Američanů," dodává Blecker.

NA TAHU JE VLÁDA
Nemají snad přece jen kus pravdy odpůrci globalizace? Nikoli. Mezinárodní společnosti se chovají tak, jak 
jim vlády hostitelských států dovolí. Pokud vláda dotuje kapitálově silné mezinárodní firmy na úkor dosud 
slabého  domácího  kapitálu,  není  vinna  globalizace,  nýbrž  pouze  a  jedině  vláda.  Pokud  vláda  vytváří 
domácím podnikům mizerné podmínky, důsledky nesou občané v podobě nižšího hospodářského růstu, než 
jaký by byl možný v optimálních podmínkách.

Podmínky  pro  domácí  podniky  jsou  v  Latinské  Americe  neskonale  horší  než  v  dynamických  asijských 
ekonomikách. Slavný peruánský ekonom Hernando de Soto popisuje ve své knize Jiná cesta zkušenost se 
zakládáním firmy v Peru. Bylo zapotřebí 289 dní, 11 administrativních procedur a nákladů v hodnotě 31 
průměrných měsíčních mezd. Kniha vyšla v roce 1989 a od té doby se věci příliš k lepšímu nezměnily. Pro 
ostatní latinskoamerické země platí podobné tvrzení -ovšem jen pokud jde o domácí podnikatele. Zahraniční 
firmy se těší preferenčnímu zacházení.

2,4 MILIÓNU NA JEDNO PRACOVNÍ MÍSTO
Česká republika vykazuje řadu rysů zemí třetího světa. Domácí kapitál je velmi slabý. Převládají drobné 
firmičky  do  deseti  zaměstnanců,  jež  pro  velké  továrny  nemají  význam  jako  subdodavatelé.  Je 
diskriminovaný, zatímco zahraniční kapitál se těší extrémně štědré dotační politice. Národní kontrolní úřad 
nedávno prověřoval  zacházení  se státními  dotacemi  sedmnácti  společnostem v  celkové výši  12 miliard 
korun.  Zjistil  nesrovnalosti  v  minimálně  desítkách  miliónů  korun.  Podstatnější  ovšem  bylo  zjištění,  že 
dvanáctimiliardový dar od státu vytvořil všeho všudy 5000 pracovních míst - náklady o výši průměrně 2,4 
miliónu korun na zaměstnance.

Kdyby stát snížil daně všem firmám, celkové náklady na vznik pracovního místa by mohly být podstatně 
nižší. Nákladné, neúčinné a zneužitelné investiční pobídky jsou jen cestou do třetího světa. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

03.10.2005 | Růžový obraz investic z ciziny, Lidové noviny, Autor: Pavel Kohout

Zahraniční kapitál je sice vítaný, ale představuje jen pověstnou třešničku na dortu 

Není snad na světě jediný ekonom, který by neuznával příznivé účinky přímých zahraničních investic. Voliči 
je milují. Politikové na ně letí jako můra na žárovku. Věří totiž, že zahraniční investoři jsou schopni vyřešit 
problém nezaměstnanosti. Přímé zahraniční investice však mají i své náklady. Ty jsou mnohdy enormní. 
Odborná literatura uvádí rekord z roku 1996, kdy Německo zaplatilo firmě Dow Chemical 3,4 milionu dolarů 
za každé vytvořené pracovní místo. O neúčinnosti tohoto snažení vypovídá vývoj německé nezaměstnanosti 
v následujících letech. Případy, kdy náklady na podporu přímých zahraničních investic převyšují výnosy, jsou 
velmi časté.

Obraz, v němž není místo pro náklady

Jak  je  na  tom Česká  republika?  Na  tuto  otázku  nemá  nikdo  seriózní  odpověď.  Agentura  Czechinvest 
samozřejmě poskytuje růžový obraz skutečnosti: investované miliardy, desetitisíce vytvořených pracovních 
míst, příspěvek hospodářskému růstu, kladná bilance zahraničního obchodu a tak dále. V tomto obraze není 
místo pro náklady.  Ty přitom znamenají  více než jen přímé náklady na přípravu pozemků a dotace na 
rekvalifikaci. Závažnější jsou nepřímé náklady. V čem spočívá jejich podstata? Součástí růžového obrazu je i 
teorie multiplikačního efektu: podpora zahraničních investic údajně stimuluje domácí firmy, které fungují jako 
subdodavatelé a tvoří tak další pracovní místa. Tato teorie je však patrně mylná. Ekonometrická analýza 
založená na měřitelných faktech, která by ji podporovala, chybí. Ekonom Marco Neuhaus z Deutsche Bank 
dokonce  nabízí  čísla,  která  dokládají  přesný  opak.  Pokud  by  totiž  multiplikační  efekt  existoval, 
makroekonomické údaje by vykazovaly kladnou korelaci nárůstu zahraničních a domácích investic. To se 
však ve většině východoevropských zemí neděje. Téměř všude je tato korelace záporná. Studie Deutsche 
Bank naznačuje, že zahraniční investice vytěsňují domácí kapitál v Maďarsku, na Slovensku, Slovinsku, v 
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pobaltských  zemích  a  na  Balkáně.  Nejvýznamněji  se  tento  efekt  projevuje  v  České  republice.  Pro  ni 
Neuhaus  vypočítal  korelační  koeficient  v  hodnotě  -1,  který  signalizuje  prakticky  dokonalé  vytěsňování. 
Podobně  hovoří  i  expert  v  problematice  přímých  investic  Jacques  Morisset:  „Velké  mezinárodní  firmy, 
zejména v automobilovém průmyslu, jsou obecně v lepší pozici pro vyjednání zvláštních daňových režimů. 
Stávají se z nich příjemci renty od hostitelské vlády.“ Tato renta jde pochopitelně na úkor podnikatelského 
sektoru v  hostitelské zemi.  „Eroze daňové základny (v  důsledku investičních pobídek)  vede ke zvýšení 
daňové zátěže a ke vzniku prostoru pro korupci,“ uvádí studie Mezinárodního měnového fondu. „Protože 
pobídky jsou jednostranně orientovány na velké firmy, dochází k potlačování drobných podniků,“ uvádí dále 
studie. Menší a střední podniky přitom vytvářejí většinu pracovních míst. Zde je vysvětlení, proč enormní 
úsilí vynaložené českou vládou na podporu zahraničních firem totálně selhalo jakožto prostředek pro snížení 
nezaměstnanosti.  Míra  arogance  některých  zahraničních  investorů  je  do  nebe  volající.  V  jedné 
východoevropské zemi se vláda ptala potenciálního zájemce, jaké další výhody kromě daňových prázdnin, 
dotací a vybudování infrastruktury by si ještě přál. Odpověď zněla: buďte kreativní. Bohatá zahraniční firma 
tedy vyžaduje od státu kreativitu při vymýšlení dotací, zatímco místním obyvatelům zůstává z jejich platů 
kapesné po zaplacení všech daní a odvodů. Kde zůstal elementární zdravý rozum?

Jde jen o politiku

Proč mají čeští daňoví poplatníci sponzorovat bohaté zahraniční firmy? Ekonomické zdůvodnění neexistuje. 
Jde jen o politiku. Titulky jako „Česká republika získala dalšího významného investora“ vypadají dobře v 
novinách. Pracovní místa, která s velkými fanfárami vzniknou díky zahraničním investicím, přijdou draho: na 
jejich úkor totiž zanikne či  nevznikne nejméně stejné množství pracovních míst.  Hospodářský růst  takto 
uměle vyhnaný nahoru lze přirovnat k účinku anabolických steroidů na svalovou hmotu: vypadá působivě, 
ale  podstata  je  velmi  nezdravá.  Nikde na  světě  nenajdeme vyspělou  ekonomiku,  která  by  se úspěšně 
rozvinula jen díky zahraničním investicím. Zahraniční kapitál je sice vítaný, ale představuje jen pověstnou 
třešničku na dortu. Studie nejrůznějších institucí se shodují v jednom: skutečně dlouhodobý, stabilní kapitál 
nelze  přilákat  pomocí  daňových  prázdnin.  Jediným  skutečně  solidním  prostředkem  podpory  investic  - 
zahraničních i domácích - jsou nízké daňové sazby z příjmů fyzických i právnických osob.

Pracovní místa, která s velkými fanfárami vzniknou díky zahraničním investicím, přijdou draho: na jejich úkor 
totiž zanikne či nevznikne nejméně stejné množství pracovních míst. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

09.07.2004 | Mýtus o přímých zahraničních investicích, Ekonom, Autoři: Vladimír Tomšík a Martin Srholec

Nejsou zcela bezpečným a nedluhovým zdrojem financování potřeb rozvoje ekonomiky, za jaký se obecně 
považují.

Česká republika se v ukazateli přímých zahraničních investic (PZI) v poměru k HDP či v poměru na jednoho 
obyvatele řadí na přední příčky nejenom v Evropské unii, ale i v nejširším celosvětovém srovnání. Vysoký 
příliv  PZI je považován jak za znak pokroku v restrukturalizaci  firem, tak i  za záruku makroekonomické 
stability a prosperity země. V souvislosti s přílivem PZI se hovoří o růstu důvěryhodnosti země pro zahraniční 
investory, jejího zapojení do mezinárodních produkčních a prodejních sítí, o tvorbě nových pracovních míst a 
zejména o přílivu nedluhových zdrojů financování národních investic.

Avšak právě poslední zmíněný argument se ukazuje jako mýtus. PZI totiž zdaleka není možné považovat za 
zcela bezpečný a nedluhový zdroj financování potřeb rozvoje ekonomiky. Například v České republice se 
PZI čím dál tím výrazněji  podílejí nejen na růstu zahraniční zadluženosti, ale zvyšují i zranitelnost vnější 
rovnováhy. K tomu dochází hned z několika důvodů.

Prvním důvodem je skutečnost, že do PZI je zahrnován nejen zahraniční vklad do základního jmění podniku 
a následný reinvestovaný zisk, ale také mezipodnikové úvěry. Dluhové financování mezi zahraniční "matkou" 
a domácí "dcerou" (či pobočkou) začíná tvořit významnou složku přílivu PZI.

Mezipodnikové úvěry na konci roku 2003 sice dosahovaly "pouhých" 13 % celkového stavu PZI v ČR, ale 
pokud bychom z celkových PZI odečetli reinvestovaný zisk, který neznamená skutečný příliv zahraničního 
kapitálu na devizový trh, tak se tento podíl zvýší až na 30 %! A vzhledem k tomu, že mezipodnikové úvěry se 
přímo promítají do zadluženosti země, tak se nelze divit tomu, že na konci roku 2003 tato dluhová složka PZI 
tvořila již 17 % celkové zahraniční zadluženosti České republiky.
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Při hodnocení dopadu PZI na vnější rovnováhu je tedy nutné brát v úvahu, že významnou část PZI již nelze 
považovat za nedluhový zdroj financování deficitu běžného účtu platební bilance. 

Druhý  argument,  který  nabourává  mýtus  o  jednoznačně  pozitivní  úloze  PZI  jakožto  zdroje  stability 
ekonomiky,  poukazuje  na  skutečnost,  že  podniky  pod  zahraniční  kontrolou  působící  na  území  České 
republiky  financují  své potřeby zejména čerpáním zahraničních bankovních úvěrů a ostatních zdrojů ze 
zahraničí. To se opět v plné míře odráží v růstu zadluženosti ČR.

Ukazuje  to  pohled  do  statistiky  bankovního  sektoru  ČR z  konce  roku  2003,  podle  něhož  podniky  pod 
zahraniční kontrolou vykazovaly nefinanční úvěry od českých bank ve výši jen 114 mld. Kč, ale ze zahraničí 
tyto podniky přijaly úvěry (včetně mezipodnikových úvěrů) ve výši zhruba 300 mld. Kč.

Z  toho  vyplývá,  že  podíl  společností  se  zahraniční  účastí  na  zadluženosti  ČR  je  významný,  skoro  až 
dominantní.  PZI  tak  na  sebe  nenabalují  pouze  pozitivní  efekty  v  podobě  implementace  "západního" 
manažerského řízení či přístup k distribučním a servisním sítím v zahraničí, ale nabalují i efekty negativní v 
podobě růstu zadluženosti.

Třetí  negativní  dopad vysokého přílivu PZI, vedoucí ke zvýšení nebezpečí vnější  nestability,  spočívá ve 
zkreslení základních ukazatelů vnější rovnováhy země. Podíl deficitu běžného účtu na HDP je navyšován 
zahrnutím reinvestovaného zisku (součásti PZI) do bilance výnosů. V zemích, ve kterých reinvestovaný zisk 
tvoří velkou část přílivu PZI - a v ČR tento podíl dosáhl zhruba 30 % v roce 2002 a dokonce až 85 % v roce 
2003 - tak dochází k podstatnému navýšení deficitu běžného účtu platební bilance, aniž by na devizovém 
trhu existoval skutečný tlak na jeho financování ze zahraničí.

Další významný ukazatel vnější rovnováhy - podíl zahraničního dluhu na HDP - je taktéž "zkreslen" přílivem 
PZI, a to již výše zmíněnou položkou mezipodnikových úvěrů v rámci přímých investic. Je však otázkou, zda 
tyto úvěry skutečně představují hrozbu pro vznik měnové krize, i když jsme uvedli, že představují dluhové 
financování, a je tudíž nutné je zahrnout do zahraniční zadluženosti země. Zahraniční půjčky od mateřských 
společností se totiž v řadě ohledů odlišují od tradičních bankovních úvěrů.

Například podle údajů ČNB dvě třetiny mezipodnikových úvěrů PZI mají splatnost delší než jeden rok a 
zhruba jedna třetina má splatnost dokonce nad čtyři roky. Některé z těchto půjček jsou navíc bezúročné. 
Mezipodnikové  úvěry  tak  bývají  natolik  specifickou  položkou  zahraniční  zadluženosti,  že  by  v  případě 
krátkodobého ohrožení stability měny nemusely být brány v úvahu jako závazek.

V úvahu je tedy třeba brát zásadní rozdíly v likviditě a potažmo v mobilnosti různých forem zahraničních 
investic.  Přímé zahraniční  investice  odlišuje  od  jiných  forem zahraničních  investic  zejména dlouhodobý 
záměr investora podnikat na území hostitelské země, což je v kontrastu se strategií investičních fondů a 
zejména s přílivem spekulativních "horkých" peněz.

Samotný  záměr  dlouhodobě  podnikat  neznamená,  že  PZI  rovněž  nemohou  ze  země  poměrně  rychle 
odplynout,  jestliže  dojde k  výrazné  změně fundamentů ekonomiky.  Pokud  například  zahraniční  investor 
vlastní majetek, může ho použít jako zástavu k bankovnímu úvěru a získané finanční prostředky převést do 
zahraničí. Zahraniční investor tak může opustit zemi nejenom prodejem či fyzickým přemístěním investice, 
ale i "finančním" uzavřením své otevřené investiční pozice v zemi.  Z toho vyplývá, že výhoda nižší mobility 
PZI pro hostitelské ekonomiky sice může být významná, ale pravděpodobně pouze v situaci krátkodobých 
měnových otřesů.

Rovněž  je  nutné  vzít  v  úvahu  směr  rozhodování  firem  "od  matky  k  dceři",  daný  firemní  hierarchií,  a 
skutečnost,  že  nadnárodní  firmy optimalizují  své finanční  hospodaření  v  souladu se zájmy a potřebami 
rozvoje  celé  firmy,  což  nemusí  být  vždy  zcela  v  souladu  se  zájmy  podniku  se  zahraniční  účastí. 
Mezipodnikové úvěry samozřejmě nejsou pouze jednosměrné, protože rovněž podnik se zahraniční účastí 
může úvěrovat ostatní podniky ve skupině. Mateřská centrála sice může poskytovat zvýhodněné úvěry, ale v 
období nejistoty či nestability se rovněž může rozhodnout finanční prostředky z pobočky odsát s výhledem 
záchrany větší či menší části investovaných prostředků.

Poslední, avšak možná nejvýznamnější důvod, podtrhující zrádnost hodnocení přílivu PZI jako stabilního, 
nedluhového a  bezproblémového zdroje  financování  národních  investičních  potřeb,  je  schopnost  a  síla 
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velkých zahraničních podniků vystavit malou hostitelskou zemi zcela nečekanému měnovému otřesu. Stačí, 
aby několik významných investorů souběžně rozhodlo o přesunu svého dosavadního působení do oblastí s 
levnější  pracovní  silou,  či  aby  bylo  rozhodnuto  o  vysoké  výplatě  dividend  z  dříve  naakumulovaných 
prostředků. Rychlý a zejména nečekaný odliv těchto prostředků může v ekonomice velikosti České republiky 
vyvolat  znatelné  měnové  turbulence.  Aktivity  velkých  přímých  investorů  se  tak  mohou  stát  spouštěcím 
mechanismem nežádoucího pohybu měnového kurzu.

Výše  uvedené skutečnosti  naznačují,  že  PZI  paradoxně  mohou být  větším nositelem nebezpečí  vnější 
nestability  než  např.  portfoliové  investice,  které  nemohou  ze  země  okamžitě  odplynout  bez  jejich 
standardního  prodeje  na  trhu.  Přičemž  v  případě  "stádového"  prodeje  portfoliových  investic  dochází  k 
propadu jejich ceny, což je automatický nástroj pro odvrácení (či alespoň snížení) jejich odlivu. Lokalizační 
rozhodování PZI navíc závisí na poměrně nepružných charakteristikách hostitelské ekonomiky jako např. na 
daňovém systému, investičních pobídkách aj. Případné rozhodnutí nadnárodní firmy o přesunu investice pak 
lze jen stěží pružně zvrátit pomocí tržně konformních nástrojů hospodářské politiky.

Závěrem dodejme, že po skokovém snížení přílivu privatizačních zahraničních investic se ve všech nových 
členských zemích EU výrazně zvyšuje význam dluhového financování PZI. To se odráží v růstu zahraniční 
zadluženosti a může přispět ke zhoršování celkové vnější rovnováhy země. K tomu ovšem nedochází pouze 
vlivem  růstu  mezipodnikových  úvěrů  v  rámci  přímých  investic,  ale  i  vlivem  jejich  následného  dalšího 
financování ze zahraničí.  Vzhledem k tomu, že v následujících měsících lze očekávat nárůst úrokového 
diferenciálu  mezi  Českou  republikou  a  eurozónou,  ze  které  do  české  ekonomiky  plyne  zhruba  80  % 
celkových zahraničních investic, není možné v dohledné době předpokládat změnu trendu v dynamickém 
růstu mezipodnikových úvěrů v rámci PZI, a tím i růstu zahraničního zadlužení České republiky.

VLADIMÍR TOMŠÍK, Newton College
MARTIN SRHOLEC, University of Oslo 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12.04.2005 | Budeme mať silu zvrhnúť nadnárodné korporácie? Econnect, Changenet, Autor: Michal 
Sedlačko

"V 80.  rokoch kapitalizmus zvíťazil  nad komunizmom. V 90.  rokoch zvíťazil  nad demokraciou a trhovým 
hospodárstvom." Týmito slovami začína vizionárska kniha The Post-Corporate World: Life After Capitalism 
od Davida C. Kortena [1], aj na Slovensku známeho autora knihy Keď korporácie vládnu svetu [2].

Korten  však  nie  je  ľavicový  intelektuál,  ktorého  názory  by  „neoliberálnou  elitou“  mohli  byť  označené 
za blúznenie šialenca či radikálneho anarchistu. Sám sa označuje za konzervatívca, niekoľko rokov vyučoval 
na  Graduate  School  of  Business  Harvardskej  univerzity  a  pätnásť  rokov  žil  v  Juhovýchodnej  Ázii,  kde 
pracoval v rôznych rozvojových programoch, predovšetkým na miestnej a mimovládnej úrovni. V roku 1992 
sa s cieľom vplývať na dianie na domácej pôde vrátil do USA, potom ako pochopil, že „Spojené štáty aktívne 
podporujú  –  doma  a  v  zahraničí  –  politiky  prehlbujúce  globálnu  krízu“  ústiacu  do  „chudoby,  rastúcej 
nerovnosti, devastácie životného prostredia a rozpadu spoločností“.

Kniha Život po kapitalizme je stará vyše päť rokov, no tento čas jej na aktuálnosti neubral. Je písaná veľmi 
zrozumiteľným a ľudským jazykom a vízia, ktorú predkladá, je rozdelená do štyroch častí. Prvá tematicky 
priamo  nadväzuje  na  Keď  korporácie  vládnu  svetu  a  venuje  sa  kritike  súčasného  systému  globálneho 
kapitalizmu. Druhá opisuje prvky nového konsenzu o organizácii ekonomických činností, novej paradigmy, 
ktorá po vzore ekosystémov hospodárstvo chápe ako samoorganizujúci sa systém, v ktorom sa každý prvok 
prispôsobuje  podmienkam  a  potrebám  celku.  V  tretej  časti  aplikuje  koncepty  „ohľaduplných“  trhov, 
hospodárskej demokracie a zodpovednej slobody na súčasné podmienky a štvrtá časť opisuje prebiehajúce 
kultúrne  zmeny  a  tak  potrebné  existujúce  iniciatívy  smerujúce  k novému hospodárskemu a  politickému 
usporiadaniu.

Korten sa pokúša poukázať na absolútnu rozdielnosť dvoch realít: sveta peňazí a živého sveta. Svet peňazí 
pozostáva  nielen  z  peňazí,  ale  predovšetkým  z  inštitúcií,  ktoré  ich  legitimizujú:  korporácií,  finančných 
inštitúcií a súvisiacich vládnych orgánov. Nepozná fyzické hranice rastu. Živý svet je naproti tomu zložený z 
vecí,  ktoré  sú  pre  život  nepostrádateľné:  zo  vzduchu,  vody,  stromov  či  ľudí  a ich  hmotných  výtvorov. 
Akýkoľvek nekontrolovaný rast je tu znakom zlyhania, ako napríklad rakovina či masívne premnoženie. Oba 
svety majú svoje zákonistosti, svoje vlastné pravidlá fungovania. Hlavný rozdiel je však v tom, že svet peňazí 
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je len výtvorom ľudskej mysle a mimo nej nemá žiadny zmysel [3].

Korten  argumentuje,  že  svet  peňazí,  táto  de-moralizovaná  realita,  má  pôvod  v  16.  storočí,  v  zrode 
mechanistickej  paradigmy  a  na  nej  založenom  rozvoji  ekonomickej  vedy,  ktorá  nás  prostredníctvom 
racionalistického  materializmu  oddialila  od  skutočného  sveta.  Tento  iluzórny  racionalizmus  získava 
na prelome 19. a 20. storočia dominanciu na poli našej kultúrnej komunikácie, predovšetkým tým, že sa mu 
prostredníctvom  využitia  masovokomunikačných  prostriedkov  na  komerčné  účely  podarilo  túto  sféru 
infiltrovať a postupne kolonizovať. Na konci 20. storočia kritickú úlohu v šírení konzumnej kultúry zohráva 
televízia.  Napriek  možným  námietkam  voči  Kortenovej  filozofickej  konštrukcii  či  jej  nedostatkom,  jeho 
argumenty sú solídne a relevantné a poskytujú východiská a základ pre ďalšie úvahy.

Základnou tézou knihy je  protiklad medzi  trhovou ekonomikou a  súčasnou podobou kapitalizmu. Teória 
ideálnych  trhov,  po  prvýkrát  koherentne  formulovaná  Adamom Smithom v  známom diele  Pojednanie  o 
povahe a pôvode bohatstva národov (1776) a ďalej rozvíjaná jeho nasledovníkmi, sa zakladá na piatich 
kľúčových predpokladoch:

*  kupujúci  ani  predávajúci  nesmú  byť  schopní  ovplyvniť  cenu  (svojou  „ekonomickou  veľkosťou“);
* všetci účastníci trhu musia byť dokonale informovaní (to značí aj neexistenciu obchodných tajomstiev);
* predávajúci musia znášať celkové náklady produktov, ktoré predávajú, a prenášať ich do predajnej ceny;
* investičný kapitál musí zostávať v rámci národných hraníc a vzájomný obchod medzi krajinami musí byť 
vyrovnaný;
* úspory musia byť investované do tvorby produktívneho kapitálu.

Súčasná podoba kapitalistického hospodárstva je však v priamom protiklade ku každej z podmienok trhovej 
teórie. Prvá definícia kapitalizmu sa objavila v prvej polovici 19. storočia a podľa historika Fernanda Braudela 
sa vzťahovala na taký hospodársky a spoločenský režim, v ktorom vlastníctvo a úžitky plynúce z kapitálu 
prináležia  niekoľkým  za  súčasnej  exklúzie  ostatných,  ktorí  svojou  prácou  robia  kapitál  produktívnym. 
Víťazstvo kapitalizmu je teda víťazstvom niekoľkých nad mnohými.

Korten  nachádza  viaceré  kritériá  zásadných  rozdielov  medzi  zdravým  trhovým prostredím  a  súčasnou 
podobou kapitalizmu. Cieľom zdravej trhovej ekonomiky je, podľa neho, zabezpečiť uspokojenie základných 
potrieb  všetkých obyvateľov  prostredníctvom malých a  stredných  firiem v  osobnom vlastníctve.  Ďalšími 
črtami sú internalizácia nákladov do užívateľskej ceny, spravodlivý a vyrovnaný obchod a kladenie prekážok 
medzinárodnému pohybu finančného kapitálu, tak aby sa zabezpečili prínosy predovšetkým na miestnej a 
národnej  úrovni.  Úlohou  vlády  je  hájiť  záujmy  ľudí,  no  hlavným  koordinačným  mechanizmom  je 
samoregulačná schopnosť trhov.

Naproti  tomu  cieľom  globálneho  kapitalizmu  je  „výroba“  peňazí  pre  tých,  ktorí  ich  už  majú  a  motívu 
súkromného zisku je podriadená veľkosť a neosobná forma vlastníctva firiem, monopolizácia, globálny a 
neobmedzený pohyb tovaru a finančného kapitálu, exernalizácia nákladov na úkor spoločnosti a elitárska 
vláda, ktorej úlohou je ochrana vlastníctva. Korten kapitalizmus dokonca prirovnáva k rakovine – spôsobuje 
totiž, že jednotliví  trhoví aktéri chcú dosahovať neobmedzený rast bez ohľadu na spoločenské následky. 
Výsledkom  je  drancovanie  prírodného,  ľudského,  sociálneho  a inštitucionálneho  kapitálu  v  mene 
ekonomického rastu, pretože úbytok týchto kapitálových zásob do HDP jednoducho nezarátavame! Korten, 
podobne ako mnohí iní autori, ukazuje, že meranie ekonomického rastu je chybné: do HDP napr. zahŕňame 
kompenzácie za statky a služby, ktoré boli pred tým, než nás o ne následky ekonomického pokroku pripravili, 
zadarmo – príkladmi sú náklady na detskú opateru, balenú vodu, ochranu pred mestskou kriminalitou či 
zdravotnícku starostlivosť spojenú so znížením kvality životného prostredia.

Organizácia  Kortenovho  „postkorporatívneho“  sveta,  ktorý  má  predstavovať  alternatívu  k  súčasnému 
systému ekonomického  a  spoločenského usporiadania,  je  ukázaná na  príklade  regionálnej  geografickej 
hierarchie.  Hlavnými komponentmi majú byť samoorganizované „jednotky ľudskej  mierky“,  spolu tvoriace 
miestne ekonomiky,  ktoré  sú  zoskupené okolo  mestských  či  regionálnych centier.  Verejná a  ekologicky 
priaznivá doprava,  využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetická nezávislosť,  tok materiálov v 
uzatvorených  cykloch,  regionálna  environmentálna  rovnováha,  sociálne  prostredie,  organické 
poľnohospodárstvo  –  všetky  tieto  témy  sú  harmonizované  na  regionálnej  úrovni.  Miestna  autonómia  je 
okrem  toho  vyvážená  elektronickou  medziregionálnou  komunikáciou.  Súčasťou  tejto  koncepcie  sú  aj 
chránené prírodné priestory na zachovanie biologickej rôznorodosti, prepojené koridormi pre migráciu divoko 
žijúcej  fauny – cieľom je dosiahnuť holistickú integráciu priestorovej organizácie ľudských ekonomických 
činností do prírodných systémov. Ekonomická sloboda znamená možnosť „slobodne a zodpovedne fungovať 
ako člen koherentnej a plne fungujúcej spoločnosti“.
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Už teraz pozorujeme tendencie prijímať zásady spoločensky a environmentálne zodpovedného podnikania. 
Podľa Kortena však nemôžeme očakávať, že manažment nadnárodných korporácií (ktorý má zodpovednosť 
iba  voči  systému  globálnych  financií)  bude  brať  do  úvahy  záujmy  spoločnosti  ako  celku,  kým nebudú 
uplatnené Smithove zásady „zdravých“ trhov. Jednou z koncepcií, ktoré Korten predkladá, je nahradenie 
shareholder  kapitalizmu  (teda  kapitalizmu  akcionárov)  stakeholder  kapitalizmom  (kapitalizmom 
zainteresovaných  osôb).  Toto  však  samo osebe  nestačí  –  jeho  agenda je  postavená  na  nasledujúcich 
oblastiach:

* obnovenie politickej demokracie;
* zrušenie štatútu právnických osôb;
* uzatvorenie medzinárodnej dohody o regulovaní medzinárodných korporácií a financií;
* odstránenie systému vytvárajúceho zvýhodňujúce podmienky pre korporácie;
* obnovenie výmennej funkcie peňazí;
* posilnenie hospodárskej demokracie.

Kortenove argumenty sú, podobne ako v Keď korporácie vládnu svetu, najsilnejšie v oblasti medzinárodných 
financií: navrhuje súbor odporúčaní namierených predovšetkým proti pohybu krátkodobého špekulatívneho 
kapitálu. Táto agenda „útočí na základy finančnej a korporatívnej moci vyňatej zo zodpovednosti a otvára 
cestu radikálnej redistribúcii hospodárskeho bohatstva a moci navrátením ľudských práv živým osobám“.

Návody na zmenu svetového ekonomického usporiadania však často zostávajú v rovine „keby“, „možno“ a 
„hodilo  by  sa“  –  v  mnohých  oblastiach  sú  nekonkrétne,  málo  realistické  či  vzájomne  si  odporujúce. 
Predovšetkým otázky moci a jej mechanizmov v tomto diele prakticky absentujú. Za jeden z jeho hlavných 
nedostatkov preto považujem nedostatočné riešenie protikladu medzi slobodou jednotlivca a záujmami celku 
– a metafora organických ekosystémov sa mi nezdá byť postačujúca. S tým aj úzko súvisí rozpor medzi 
Kortenom  navrhovanou  nadnárodnou  reguláciou  a  súčasnou  bottom-up  organizáciou  spoločnosti  (teda 
spoločnosťou organizovanou zdola). Korten ma tiež nedokázal presvedčiť, že by ním predkladaný systém 
dokázal  zabezpečiť  existenciu  takých  mechanizmov,  ktoré  by  zabránili  nadmernému  rastu  veľkosti 
hospodárskych  subjektov  a  ktoré  by  efektívne  izolovali  hospodársku  moc  od  moci  politickej.  Okrem 
povinného  sociálneho  a environmentálneho  účtovníctva  a  reportingu  si  len  ťažko  viem  predstaviť 
medzinárodný proces, v ktorom by sa „vlajkové lode“ globálneho kapitalizmu vzdali moci prameniacej z ich 
exteritoriality, obrovského finančného kapitálu a odborných kapacít.

Korten  v  tejto  knihe  (najmä  oproti  jeho  predchádzajúcemu  dielu)  ponúka  málo  nového.  Jeho  kritika 
nadnárodného kapitalizmu je stále fundovaná a zaujímavá, no v ostatnej dobe už ani v češtine či slovenčine 
nie  zriedkavá  [4];  kráča  v  šľapajach  Schumachera,  Capru,  Hendersonovej  a  ďalších  „alternatívnych 
ekonómov“. Podobne ako iní ponúka víziu, a podobne ako iní nielen tú: nevyhnutnou súčasťou diela je aj 
komplex viac či menej špecifických opatrení. Problémom takýchto odporúčaní naďalej zostáva otázka ich 
implementácie, ich praktická uplatniteľnosť voči zotrvačnosti súčasného establišmentu.

Napriek tomu Post-Corporate World jednoznačne odporúčam – pre jeho jasné a čisté prepojenie kritiky 
súčasnosti  s  relatívne  koherentnou  víziou  možnej  budúcnosti,  pre  uvádzané príklady  už  prebiehajúcich 
zmien a občianskych aktivít, pre jeho zrozumiteľnú argumentáciu a navrhované zásady, na ktorých môže 
stáť sociálne a environmentálne spravodlivejší a zodpovednejší svet.

Poznámky:

1. The Post-Corporate World: Life After Capitalism, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.a Kumarian 
Press, 1999.
2.  Keď  korporácie  vládnu  svetu,  Košice:  Vydavateľstvo  Mikuláš  Hučko,  2001,  druhé  vydanie  Košice: 
Paradigma.sk, 2003.
3. Porovnaj so „symbolickou ekonomikou“ v Reich, Robert B.: Dílo národů: Příprava na kapitalismus 21. 
století. Praha: Prostor, 2002.
4. Pozri napr. Hertzová, N.: Plíživý převrat: globální kapitalismus a smrt demokracie. Praha: Dokořán, 2003; 
Balanyá,  B.  et  al.:  Odvrácená  strana  Evropské  unie:  Evropa  v  réžii  nadnárodních  korporací.  Košice: 
Paradigma.sk, 2003; Capra, F.: Bod obratu. Praha: DharmaGaia, 2002; Giddens, A.: Třetí cesta: obnova 
sociální demokracie. Praha: Mladá Fronta, 2001; Stiglitz, E.: Jiná cesta k trhu: hledání alternativy k současné 
podobě globalizace. Praha: Prostor, 2003; Hendersonová, H.: Za horizontem globalizace: směřování k trvale 
udržitelné globální ekonomice. Praha: DharmaGaia, 2000; Hawken, P. et al.: Přírodní kapitalismus: jak se 
rodí další průmyslová revoluce. Praha: Mladá Fronta, 2003; Schumacher, E.F.: Malé je milé aneb ekonomie, 
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která by počítala i  s člověkem. Brno:  Doplněk, 2000;  Soros,  G.:  Kríza globálneho kapitalizmu: otvorená 
spoločnosť  v  ohrození.  Bratislava:  Kalligram,  1999;  Soros,  G.:  Otvorená  spoločnosť:  reformovanie 
globálneho  kapitalizmu.  Bratislava:  Kalligram,  2001;  Soros,  G.:  O  globalizácii:  ako  funguje  globálny 
kapitalizmus a ako ho zlepšiť. Bratislava: Kalligram, 2002; Gray J.: Marné iluze: falešné předstaby globálního 
kapitalismu. Košice: Paradigma.sk, 2002; už spomenutý Reich 2002, či tiež Reich, R.B.: V pasti úspěchu: 
diagnóza kapitalismu 21. století. Praha: Prostor, 2003; Scheer, H.: Světové sluneční hospodářství. Praha: 
Eurosolar,  2004;  Keller,  J.:  Až na dno blahobytu.  2.  vyd.  Brno: Hnutí  DUHA, 1995; Keller,  J.:  Politika s 
ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století. Praha: ELK, 2001. 
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24.1.2005 | Potřebuje Česká republika investiční pobídky?
Téma fóra Hospodářských novin, Autoři: Pavel Franc, Jaromír Drábek, Martin Jahn, Radomil Novák, Vladimír 
Kaláb
 
Pavel Franc: Stát se podbízí investorům, občany opomíjí
 
Investiční pobídky jsou fenoménem posledních let. Množství zahraničních investorů přicházejících do České 
republiky  je  doslova  omračující.  Otázkou  je,  jak  vysokou  cenu  za  jejich  příchod  opravdu  platíme. 
Zhodnocením investičních pobídek se loni podrobně zabýval Nejvyšší kontrolní úřad, který dospěl k velice 
zajímavým zjištěním, jenž dosud zůstala stranou pozornosti široké veřejnosti.
Odhlédneme-li  od  zdokumentovaného  neprůhledného  nakládání  s  veřejnými  prostředky  ze  strany 
CzechInvestu,  významné  jsou  závěry  především  ohledně  vyhodnocování  ekonomické  efektivnosti 
investičních pobídek.
NKÚ  při  své  kontrole  například  zjistil,  že  argumenty,  kterými  se  CzechInvest  zaštiťuje,  často  nejsou 
podloženy řádnými fakty. Například oblíbené tvrzení, že na jedno nové pracovní místo v průmyslové zóně 
vzniká 1,5 nového pracovního místa u subdodavatelů, nebyla agentura schopna dokázat žádnými fakty. Při 
vyhodnocování efektivnosti  pobídek nebyly započítávány některé rozpočtové výdaje. Není proto divu, že 
reálné  přínosy  zcela  zaostávají  za  předpoklady  prezentovanými  Ministerstvem  průmyslu  a  obchodu  a 
CzechInvestem.
 
Rukojmí investorů
 
Pochybné pozitivní ekonomické výsledky investičních pobídek jsou však pouze jedním problémem z mnoha. 
Daleko  zásadnější  jsou  podle  mého  názoru  další  celkové  společenské  změny.  Hlavní  úsilí  na  získání 
zahraničních  investic  je  zaměřeno  především  na  nadnárodní  firmy,  schopné  realizovat  velké  investiční 
záměry. Tím se vytvořila vyšší ekonomická vázanost republiky na hospodářských výsledcích velkých firem. 
Ty jsou ale schopny operovat na globální úrovni a není pro ně problém rychle přesunovat výrobu. Tomu 
odpovídá  i  struktura  investic  přicházejících  ze  zahraničí.  Pouze  desetina  zahraničních  investic  jsou 
technologická centra či strategické služby, zbylých 90 procent připadá na výrobu. Český stát se díky tomu 
stal takříkajíc rukojmím zahraničních investorů.
To však má velice neblahý vliv na fungování demokratického a právního státu. Ve snaze co nejvíce vyhovět 
požadavkům investora,  pohybují  se státní  orgány často za hranicí  zákona a nedostatečně chrání  práva 
občanů  konkrétním  projektem  postižených.  Vedle  rozsáhlého  pobídkového  podbízení  se  stát  stává 
prosazovatelem soukromých investic na úkor občanů.
 
Obtížné vymáhání práva
 
Příkladem může být největší zahraniční investice v zemi - automobilka společností Toyota a PSA Peugeot 
Citroen v Ovčárech u Kolína. Vedle obdržení investičních pobídek, na jejichž problematičnost upozorňoval 
NKÚ, uzavřely obě společnosti se státem a městem Kolín smlouvy. Ty například obsahují ustanovení o tom, 
že konkrétní státní úředníci odpovědní za vydání příslušných povolení jsou v realizačním týmu pro výstavbu 
továrny. Ve smlouvách lze také nalézt závazek vyvlastnit, či postavit určitou komunikaci pod hrozbou smluvní 
pokuty. Není divu, že dodržení práva je v takových případech pro státní orgány obtížné.
Z našich zkušeností  vyplývá,  že to není  případ ojedinělý.  Ba naopak.  Podobné problémy se objevují  u 
většiny  velkých  investic  u  nás.  Pouze  u  investičních  záměrů  menšího  rozsahu  nejsou  státní  orgány 
vystavovány tak velkému politickému tlaku a jsou schopny v zásadních případech chránit zájmy svěřené jim 
zákony. Nezbývá tedy než konstatovat, že pobídky stimulují propojování soukromé a veřejné sféry na úkor 
transparentnosti, vymahatelnosti práva a ochrany občanských práv a svobod.
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Autor je právníkem Ekologického právního servisu, program Globální odpovědnosti GARDE
 
:::...............
 
Jaromír Drábek: Pobídky získává zanedbatelný počet firem
 
Investiční pobídky nesporně přispěly k podpoře přílivu zahraničního kapitálu do České republiky. Posílena 
byla díky nim především průmyslová odvětví jako je strojírenství, automobilový či elektrotechnický průmysl.
Jak by také ne, vždyť pro lukrativní zahraniční investory má Česká republika připraveny lákavé vábničky v 
podobě daňových prázdnin, zasíťovaných pozemků, prostředků pro rekvalifikaci pracovní síly a podobně. 
Otázkou je, nakolik efektivně jsou vynaložené finance úročeny ve prospěch rozvoje naší ekonomiky.
Chce-li  si  čtenář  pod pojmem "vynaložené prostředky"  představit  reálná čísla,  pak je to více než devět 
miliard korun, které od roku 1998 zahraniční investoři již získali, a další desítky miliard jim mají být rozděleny 
v  letech následujících.  Investiční  pobídky se přitom týkají  jen  zanedbatelného procenta  podnikatelských 
subjektů působících v zemi. Paradoxně jsou to především zahraniční subjekty, které tak těží z prostředků 
vybraných na daních od českých firem.
Proto si dovolím tvrdit, že se v této oblasti chová stát ke svým vlastním podnikatelům macešsky. S firmou, 
která je podporována státem, navíc český podnikatel nemůže měřit síly, čímž se vytváří nerovné konkurenční 
prostředí.  Příchod investora  do regionu má vliv  například i  na trh  práce,  kde se už i  tak kvalifikovaná 
pracovní síla pomalu vyvažuje zlatem. Riziková záležitost
 
Z výše uvedených důvodů vnímám investiční pobídky přinejmenším jako rizikovou záležitost. To mě vedlo k 
tomu, abych již v polovině loňského roku požadoval vyhodnocování pobídek, které poskytuje CzechInvest, s 
akcentem na analýzu vlivu nových subjektů podporovaných pobídkou na stávající podnikatele v regionu.
Od členů Hospodářské komory ČR máme jasné signály, že nově příchozí investoři pro ně v dané lokalitě 
vytvářejí z výše uvedených důvodů nepříznivé prostředí. Svůj požadavek jsem proto připraven na Radě pro 
rozvoj  podnikatelského  prostředí  na  začátku  února  znovu  zopakovat.  Nemyslím,  že  by  se měla  Česká 
republika stát ostrovem v Evropě, který jako jediný nenabízí příchozím investorům žádné výhody. Mělo by 
ale jít  o transparentní,  neselektivní pobídky. Podmínky pro získání by měly být průhledné a jasně dané, 
nemělo by docházet k tomu, aby společnosti, které pobídku získají, ovládaly trh. Jejich výhody jsou dnes 
natolik zřejmé, že přesně k tomu v posledních letech dochází. Boom nově příchozích investorů ustal, to je 
fakt,  a  s  ním  se  musíme  smířit,  byl  by  ale  krok  zpět  snažit  se  klesající  zájem zahraničních  subjektů 
povzbuzovat dalšími výhodami.
 
Zjednodušení legislativy
 
Efektivnější  nejen z  tohoto  pohledu,  ale  i  pro  nastavení  rovnějších  podmínek  pro  podnikatele  v  České 
republice  obecně, by bylo přijmout systémové změny,  které  by u nás vytvořily  přátelštější  prostředí  pro 
podnikání.
Jasným signálem nejen pro naše subjekty, ale i pro zahraniční firmy, by bylo zjednodušení daňové legislativy 
a všech dalších právních a administrativních povinností, zajištění vymahatelnosti práva a zároveň snížení 
daně z příjmu, i za cenu toho, že bychom omezili výdaje státního rozpočtu právě na poskytování investičních 
pobídek. Přijetí kroků k dosažení těchto cílů by dokázalo republiku zatraktivnit v očích těch, kteří přemýšlejí, 
kde vytvořit zázemí pro novou výrobu, svůj podnik.
Vyhnuli bychom se tím i firmám, které po vyčerpání všech nabízených výhod ukončí svoji činnost v České 
republice  a  přesunují  své  know-how  dále  na  východ,  kde  je  čeká  podobně  příznivé  teritorium,  jehož 
pohostinnosti bude moci po dobu několika let využívat. Aby k tomuto nedocházelo, měly by být už podmínky 
pro získání pobídky nastaveny tak, aby efekt jejich čerpání zůstal v zemi dlouhodobě. Příznivý dopad bych 
očekával například na infrastrukturu, její stav by se měl zlepšovat. Velmi propracované by měly být smlouvy, 
s jasně definovanými výhodami, ale i povinnostmi společnosti, která pobídku získá. A nemělo by docházet 
pouze k jednorázovému využití výhod bez hrozby sankcí.
 
Autor je prezidentem Hospodářské komory České republiky
 
:::...............
 
Martin Jahn: Pryč s mýty, važme si zahraničních investic
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Proč kritizujeme investiční  pobídky  a  investice  do České republiky  vůbec? Vždyť  díky  nim už  konečně 
umíme  konkurovat  zemím,  po  kterých  jsme  dřív  jen  nesměle  pošilhávali.  Připadá  mi,  že  si  neustálým 
vytvářením mýtů o investicích a pobídkách zbytečně otravujeme náladu doma a kazíme pověst v zahraničí.
Proč  nyní  tento  systém zpochybňujeme,  když  investice  firem podpořených  investičními  pobídkami  mají 
prokazatelně pozitivní vliv na růst HDP a zaměstnanost? Pobídkami podpořené firmy by se měly v tomto 
roce podílet na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu více než 15 procenty. Do roku 2009 by mělo 
díky těmto investicím postupně vzniknout téměř 100 tisíc pracovních míst. Nejde jen o zahraniční investory. 
Investiční pobídky už získaly desítky českých firem a další mají stejnou možnost.
Proč má navíc  k  tomuto mýtu veřejnost  číst  zkreslené  informace,  jaké vyšly  například na titulní  straně 
pondělních Hospodářských novin? Není fér vinit investory například z toho, že část technologií nakoupí v 
zahraničí.  Přímé investice  mají  význam právě díky dovozu technologií,  know-how nevyjímaje.  To je pro 
dlouhodobý růst mnohem cennější než peníze. Tak třeba TPCA dováží nejmodernější technologie, které se u 
nás nevyrábí a vytvoří v Kolíně nejefektivnější závod na výrobu aut v Evropě.
A proto podporujeme, i pomocí investičních pobídek, nákup toho nejlepšího, co lze ve světě sehnat a pak 
využívat ve prospěch české ekonomiky. Oprostěme se už od mýtů a važme si toho, co se nám podařilo 
získat.
 
Autor je místopředseda vlády pro ekonomiku
 
:::...............
 
Radomil Novák: Bez investičních pobídek nelze konkurovat
 
V objemu zahraničních investic v přepočtu na jednoho obyvatele je dnes Česká republika nejúspěšnější 
zemí  v  regionu střední  a  východní  Evropy.  Pokud zrušíme investiční  pobídky,  toto  prvenství  ztratíme a 
ostatním  zemím  Evropské  unie  nebudeme  moci  konkurovat  ani  v  případě  okamžitého  zavedení 
patnáctiprocentní daně z příjmu.
Ekonomické přínosy zahraničních investic už dnes nikdo nezpochybňuje. Jejich přínosy jako získání nových 
technologií,  kapitálu,  know-how,  tvorbu  pracovních  míst,  pozitivní  dopad  na  obchodní  bilanci,  rozvoj 
domácích dodavatelů  a  infrastruktury  jsou natolik  významné,  že v  otevřených ekonomikách světa  dnes 
nenajdeme  stát,  který  by  o  zahraniční  investice  neměl  zájem,  jejich  lákání  se  nevěnoval  a  nenabízel 
investorům  podporu.  I  Konference  OSN  o  obchodu  a  rozvoji  (UNCTAD)  a  další  organizace  považují 
schopnost státu získávat a vyvážet investice za měřítko potenciálu jejich dalšího rozvoje a ekonomického 
růstu.
Základem  pro  rozhodování  firmy  o  umístnění  nové  investice  je  především  poloha  země,  politická  a 
ekonomická stabilita, úroveň infrastruktury a dostupnost pracovní síly; po roce 1989 měla Česká republika 
nejlepší startovní pozici ve všech těchto ukazatelích.
 
Jsme mnohým příkladem
 
Jak  je  tedy  možné,  že  až  do  roku  1998  jsme  v  získávání  mobilních  investic  významně  zaostávali  za 
Maďarskem nebo Polskem? Příčiny lze hledat mimo jiné v absenci systému investičních pobídek, které tyto 
státy už měly. Teprve od roku 1997 nabízí pobídky i Česká republika, od roku 2000 pro ně existuje zvláštní 
zákon. Dnes náš systém, rozšířený o podporu výzkumu a sdílených služeb, studují  mnohé země světa. 
Jedná se totiž o významný motivační prvek - pobídky vedou nejen ke snížení nákladů, ale také rizik, které s 
sebou každá investice nese. Investiční pobídky jistě nejsou všelék a kvalita podnikatelského prostředí bude i 
nadále patřit  k základním podmínkám. Veřejná podpora však bude v dalších letech hrát  významnou roli 
nejen u nových investic,  ale i  při  expanzích dříve realizovaných projektů. Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) ani Světová obchodní organizace se bohužel zatím nedokázaly dohodnout na 
podstatném omezení  výhod,  které  jednotlivé  země  investorům nabízej.  Naopak,  podle  poslední  zprávy 
UNCTADU lze v této oblasti počítat se stále rostoucí konkurencí.
 
Nízké daně neřeší vše
 
Investiční zvýhodnění dnes nabízejí všechny vyspělé státy světa a výjimkou není ani tržní ekonomika USA. 
Naši  největší  konkurenti,  tedy  Maďarsko,  Polsko  a  Slovensko,  už  v  zájmu  zlepšení  podnikatelského  a 
investičního prostředí provedli celou řadu změn. Nabízejí nízké daně z příjmu právnických osob (18 či 19 
procent) a systém investičních pobídek dál zkvalitňují. Tak jako pobídky, ani nízké daně ale neřeší vše. Je 
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třeba si uvědomit, že se zajímáme především o investice s vyšší přidanou hodnotou, u nichž nerozhodují 
náklady na pracovní sílu. Česko o ně soutěží s nejvyspělejšími státy světa, které své investiční prostředí 
kultivují  mnohem déle a z  hlediska finančních služeb,  systému vzdělávání  či  vymahatelnosti  práva jsou 
mnohem dál. Přitom i tyto země investorům podporu nabízejí. O nových projektech včetně expanzí v zemi 
příjemce se rozhoduje téměř výhradně na úrovni celého holdingu a vždy se najde hned několik zemí, jejichž 
celkové prostředí odpovídá strategii firmy a požadavkům projektu. Pro české managementy nadnárodních 
firem by ale bylo velmi obtížné prosazovat expanzi v České republice za situace, kdy se zdejší podnikatelské 
prostředí zásadně neliší od konkurenčních zemí. A právě investiční pobídky jsou jasnou deklarací, že země 
má o nové investice zájem a bude je podporovat.
 
Autor je generálním ředitelem Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest
 
:::...............
 
Vladimír Kaláb (HN): Ne peníze, ale kvalita láká
 
Sliby mimořádných výhod pro velké zahraniční investory se v Česku objevily před sedmi lety. V roce 2000 
byly  investiční  pobídky  kodifikovány  zákonem  a  zahrnují  daňové  úlevy,  dotace  na  vytvoření  nových 
pracovních míst a na rekvalifikaci pracovníků, dotace na nákup pozemků a na infrastrukturu.
V témže roce přímé investice do Česka razantně vzrostly na téměř 117 miliard korun, přitom o rok dříve 
nedosáhly ani osmnácti miliard.
Investiční pobídky byly tehdy jakousi kompenzací horších podmínek, které v zemi s přežívající nálepkou 
"divokého Východu" na investory čekaly. Od zanedbané infrastruktury přes byrokratickou státní správu po 
vysokou nemocnost  pracovníků a obstrukce při  vydávání  řidičských průkazů cizincům.  Tohle investoři  v 
mateřských zemích neznali.
Postupně se podmínky podnikání v Česku začaly zlepšovat, a to i vlivem působení zahraničních investorů. 
Objevily se moderní technologie, efektivní systémy a struktury řízení.
Zároveň  rostly  nároky  investorů.  Ve  snaze  přilákat  nové  potřebné  investice  si  státy  začaly  konkurovat 
zvyšováním pobídek a  z  toho investoři  těží.  Až do té míry,  že jim nelze vyhovět.  Například požadavky 
jihokorejské společnosti Hyundai/Kia byly pro Česko natolik nadstandardní, že automobilka se začala stavět 
nikoli u Žatce, ale na Slovensku.
Navzdory investičním pobídkám příliv zahraničních investic do Česka v posledních třech letech klesá. Mění 
se totiž kvalita investorů. Zahraniční firmy stále častěji  v Česku budují  servisní  a vývojová centra, která 
nevyžadují velké investice.
Vyžadují však vzdělané a kvalifikované lidi, spolehlivě fungující telekomunikace, perfektní dopravní spojení, 
pružnou státní správu.
Takové prostředí  -  na rozdíl  od dočasných daňových odpustků -  je  pro  investory  trvalou a nejúčinnější 
pobídkou.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
24.1.2005 | Investice jsou nižší, než se uvádí, Hospodářské noviny, Autor: Vladimír Kaláb

Suma zahraničních investic, kterou vykazuje vládní agentura CzechInvest, nepředstavuje to, co investoři  
skutečně utratí v Česku.

Statistická čísla, jež o investicích do Česka vykazují Česká národní banka a agentura CzechInvest, se liší. 
Zatímco CzechInvest uvádí, že například Japonci do země přinesli 76,5 miliardy korun, podle ČNB dosáhly 
japonské investice jen třetiny této částky.

"Počítáme i  přislíbené sumy,  které  se firmy zavázaly  proinvestovat  do  budoucna,"  vysvětluje  rozdíly  ve 
statistikách mluvčí CzechInvestu Jana Víšková.

Sliby však nejsou vždy naplněny,  investoři  šetří.  Třeba firma LG Philips  Displays dosud v Hranicích na 
Moravě vynaložila jen třetinu ze slíbených 600 miliónů eur.

Mnohé firmy také neutrácejí peníze slíbené pro investici přímo v Česku, ale v zahraničí. Přesto však tyto 
částky uvádějí jako přínos pro tuzemsko a předkládají je jako základ pro výpočet výhod, jež pak od státu 
dostanou. Podobná praxe panuje ve všech zemích Evropské unie. 
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TPCA dostane dvojnásobek

V  některých  případech  pak  stát  zaplatí  na  pobídkách  investorovi  víc,  než  firma  v  tuzemsku  utratí.
Když bývalý premiér  Miloš Zeman v roce 2002 prohlašoval  továrnu Toyota Peugeot Citroen Automobile 
(TPCA) u Kolína za největší investici v Česku, hovořil o sumě půldruhé miliardy eur, tedy asi o 47 miliardách 
korun.
Ve skutečnosti však TPCA v Česku utratila jen necelé dvě miliardy korun, které zaplatila stavebním firmám. 
Zbytek zůstal  v  zahraničí,  kde firma nakoupila  technologii.  Přesto  CzechInvest  jako základ pro  výpočet 
veřejné podpory uvádí sumu 23,5 miliardy korun. TPCA tedy získá investiční pobídku ve výši zhruba tři a půl 
miliardy  korun.  Navíc  stát  a  město  Kolín  za  dvě  miliardy  korun  připravily  továrně  areál.
Automobilka tak dostane dvojnásobek toho, co v zemi utratila, přičemž přínosem této japonsko-francouzské 
investice u Kolína zůstává vytvoření tří tisíc nových pracovních míst v továrně a dalších sedmi tisíc míst u 
dodavatelů.

Jsou pobídky nezbytné?

Pobídky zavedené před sedmi lety se staly hlavním trumfem investiční politiky sociální demokracie. Dostalo 
je 217 firem, které slíbily  proinvestovat  292 miliardy korun.  Z informací CzechInvestu vyplývá,  že těmto 
společnostem se stát zavázal vyplatit na pobídkách nejméně 58 miliard korun. Devět miliard už podniky 
dostaly.
"Domácí zdroje nejsou dostatečné k udržení ekonomického růstu. Je nezbytné stimulovat příliv zahraničního 
kapitálu vhodným systémem pobídek," uvedl ministr  průmyslu a obchodu Milan Urban.  Za diskriminační 
naopak považuje investiční pobídky opoziční Občanská demokratická strana. "Selektivní výhody je nutné 
zrušit a nahradit je vytvořením takového prostředí, ze kterého budou moci profitovat všichni," tvrdí Martin 
Říman, stínový ministr financí ODS. Podle jeho názoru je takový krok motivací i pro domácí firmy, které si 
dnes ze svých daní platí konkurenci.
Od roku 1993 přišly podle ČNB do země investice za 1133 miliardy korun, z toho čtyři pětiny bez pobídek. 
Investory  totiž  přitahuje  umístění  země  v  Evropě,  tradice  výroby  a  kvalifikace  lidí.
"V Česku jsou nižší náklady než jinde, je zde dostupná pracovní síla, vyhovující infrastruktura," zdůvodnil 
ředitel DHL Stephen McGuckin, proč tato nadnárodní společnost investuje v Praze. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
11.06.2004 | Experti: Přímé zahraniční investice překonaly útlum, Hospodářské noviny, Autor: Václav 
Lavička 
 
Noví členové EU musí zlepšit podnikatelské prostředí. Jinak se může stát, že se k nim zahraniční 
investoři budou obracet zády.. 
 
Přímé zahraniční investice v globální ekonomice by se letos měly po tříletém období poklesu výrazně zotavit 
a zamířit vzhůru. Podle poslední analýzy britské výzkumné instituce The Economist Intelligence Unit (EIU), 
opírající se také o anketu mezi pěti sty vrcholovými manažery, si v nadcházejících letech na investorské 
mapě upevní  pozici  hlavně Asie.  Lze očekávat,  že o prvenství  na investorském žebříčku budou nadále 
soupeřit USA a Čína. 
 
Celkový příliv  zahraničních investic  loni  ochabl  o  dvanáct  procent  na 575 miliard  dolarů  a  ve srovnání 
s rekordním rokem 2000 byl slabší dokonce o šedesát procent. Podle studie to způsobilo celkové ochlazení 
světové ekonomiky. Investory rozhodující o miliardových projektech odrazovala politická nejistota - konflikt v 
Iráku, teroristické útoky a hrozby, ale i to, že v mnoha zemích s rozvíjející se tržní ekonomikou polevilo 
tempo privatizace.
 
Celková hodnota přímého kapitálu by letos měla dosáhnout 755 miliard dolarů, zhruba o třicet procent více 
než loni. Avšak teprve v roce 2007 přesáhne biliónovou hranici, a přiblíží se tak ukazatelům z "tučného" 
období 1999 až 2000, kdy se v globálním měřítku proinvestovalo zhruba dva a půl biliónu dolarů.
 
K zotavení investiční aktivity podle britských expertů přispěje zrychlující se tempo světového hospodářství a 
s ním související  rostoucí důvěra investorů. "Věříme také, že končí tříleté období, v němž skoro vyschly 
přeshraniční fúze a akvizice," míní Daniel Franklin, jeden z ředitelů EIU. Jak dodal, tři čtvrtiny dotázaných 
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firem z celého světa hodlají v příštích pěti letech zvýšit přímé investice nad úroveň z období let 1999 až 
2003.
 
Zpráva ale současně varuje před možnými riziky, která by mohla předpokládané oživení investorské aktivitity 
ohrozit. V prvé řadě jde o rizika geopolitická, související hlavně se situací na Blízkém východě. Neblahé 
důsledky  by  měl  také  regionalismus  -  štěpení  světového  hospodářství  na  bloky  stavějící  kolem  sebe 
ochranářské ploty.
 
Asie je stále lákavějším cílem mnoha investorů
 
Zhruba pětistovka dotázaných manažerů v průzkumu rovněž odpovídala na otázku, které zemi by ve svém 
rozhodování o investicích dali přednost. Pokud jde o velikost spotřebitelského trhu a mzdové náklady, pak na 
celé čáře vyhrává Čína. Levnou pracovní silou láká také Indie. Ale třicet procent manažerů by si ji zvolilo jako 
investorský cíl, pokud by jim v prvé řadě šlo také o využití vysoce kvalifikované pracovní síly. Indie pak je 
naprostou jedničkou, pokud jde o vyčleňování aktivit ve smyslu outsourcingu. Nové příležitosti by v ní podle 
tohoto kritéria hledala skoro polovina dotázaných. Přitažlivost USA jako bezpečného "přístavu" pro přímé 
zahraniční  investice  v  posledních  letech  poněkud  klesla.  Studie  to  připisuje  hlavně  jejich  vysoké 
angažovanosti v boji proti terorismu. Svoji roli sehrálo i určité zhoršení obchodních vztahů s partnery a prvky 
nerovnováhy v největší světové ekonomice - schodek na běžném účtu platební bilance, rozpočtový deficit.
 
Nicméně, USA disponují obrovským trhem, jsou uznávanou technologickou jedničkou v mnoha oborech a 
daří  se  jim  zvyšovat  produktivitu  práce  rychleji  než  Evropská  unie  či  Japonsko.  "Proto  je  velmi 
pravděpodobné, že si udrží pozici největšího příjemce přímých investic," míní autoři studie. Podle nich USA v 
následujících letech získají asi pětinu tohoto kapitálu.
 
Nové země EU nemohou spočinout na vavřínech
 
Osm postkomunistických zemí, které se staly členy EU, v období 1990 až 2003 získalo přímé zahraniční 
investice v hodnotě skoro 158 miliard dolarů. To představovalo asi šedesát procent tohoto kapitálu, který 
přitekl do sedmadvaceti zemí procházejících transformací. Rekord byl zaznamenán v roce 2002, kdy příliv 
podle propočtů EIU činil 23,6 miliardy dolarů. Loni ale poklesl na méně než polovinu - 11,4 miliardy dolarů.
 
Země vstoupivší  do unie se podle britského experta Daniela Franklina nemohou spoléhat  na to, že jim 
samotné členství  zajistí  přízeň investorů.  "Budou muset tvrdě pracovat,  aby si  udržely  svoji  přitažlivost, 
hlavně zlepšit podnikatelské prostředí," poznamenal Franklin.
 
Právě perspektiva, že středoevropské a baltské země budou členy EU, byla podle Radomíra Jáče, hlavního 
analytika společnosti PPF Asset Management, jedním z hlavních motivů, proč se pro ně investoři v minulých 
letech rozhodovali. "Hodnotíme-li pozitivní účinky rozšíření unie, pak musíme říci, že je to převážně včerejší 
zpráva," poznamenal Laza Kekic, který v EIU odpovídá za prognózování.
 
Na investorské mapě je nejpřitažlivější Evropa
 
Vstup do jednotného hospodářského prostoru je podle něj z hlediska investorů nepochybně pozitivní zpráva. 
Ale další nějaká výraznější liberalizace ekonomiky se už konat nebude. Příznivé vyhlídky na získání přímých 
investic jsou tedy spíše krátkodobé a navíc platí jenom pro trojici baltských zemí. Pro střední Evropu ale 
bude hovořit její výhodná zeměpisná poloha, kvůli které může mít vrch nad takovými zeměmi jako Řecko, 
Portugalsko či Španělsko. To, že střední Evropa nemá špatné vyhlídky, potvrzuje také zpráva poradenské 
firmy  Ernst&Young  o  investiční  přitažlivosti  (European  Attractiveness  Survey).  Její  závěry  se  opírají  o 
výpovědi 513 vrcholových manažerů z celého světa. Vyplývá z nich, že na globální investorské mapě je 
nejpřitažlivější  Evropa,  pro  kterou  se  vyslovily  dvě  třetiny  dotázaných.  Severní  Amerika  a  Čína  si  stojí 
přibližně stejně - 38, respektive 37 procent. V evropském žebříčku připadlo nejvíce hlasů Německu, hned za 
ním se umístilo Rusko. O třetí příčku se podělilo Polsko s Británií a hned za nimi bylo jako vhodné místo k 
investování do výroby a výzkumu jmenováno Česko.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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09.06.2004 | Firmy posílají miliardy zahraničním majitelům, MF Dnes, Autor: Marek Pražák
 
Velké české firmy se předhánějí v dostizích, kolik ze svého zisku pošlou majitelům. A protože mezi vlastníky 
českých podniků čím dál více dominují zahraniční firmy, putují miliardy korun ven z České republiky.
 
Celkem si letos zahraniční majitelé českých podniků podle odhadů ekonomů odvezou z jejich zisků domů 
rekordních sedmdesát miliard korun. 
 
"Je to určitá daň za rozvoj české ekonomiky," říká Helena Horská z České spořitelny, kterou vlastní rakouská 
Erste Bank. Na rozdíl od loňska, kdy se čtyřiceti miliardami korun dominovaly dividendy vyplácené ze zisků 
tradičních tuzemských bank a podniků, jež předtím prošly privatizací,  letos budou vládnout nově vzniklé 
továrny.
 
Letos si však zahraniční majitelé z dividend podle odhadu ekonomů odvezou jen něco mezi dvaceti a třiceti 
miliardami korun. O většině peněz je přitom již rozhodnuto, protože velké firmy se zahraničními majiteli už 
výplatu dividend schválily. 
 
Nejvíce si letos připíší belgičtí majitelé ČSOB. Největší česká banka, téměř zcela vlastněná belgickou KBC, 
rozhodla o výplatě dividendy 9,7 miliardy korun. Další vysoké příjmy budou mít i rakouští majitelé České 
spořitelny, která na dividendy dá 4,6 miliardy korun. 
 
Tabáková společnost Philip Morris vyplatila 4,3 miliardy, Elektrárny Opatovice ovládané britskou International 
Power 2,7 miliardy, Česká pojišťovna dá rovné dvě miliardy korun. Naopak odpadne již přesun peněz do 
zahraničí od další vysoce ziskové firmy - Eurotelu. 
 
Ten loni zaplatil na dividendách rekordních 11 miliard korun, z čehož měl zahraniční majitel Atlantic West 
těsně přes polovinu. Z letošních očekávaných čtyř miliard od této firmy však už bude profitovat jen polostátní 
Český Telecom, který mobilního operátora zcela ovládal.
 
Stát zatím na peníze čeká
Stát zatím na přísun peněz od velkých firem čeká a nejvíce má dostat od ČEZ a Českého Telecomu. Fond 
národního majetku, prostřednictvím něhož stát drží podíly ve firmách, odhadl letošní výnos z dividend na pět 
až šest miliard korun před zdaněním. 
 
Loni  na  dividendách  inkasoval  10  miliard.  Stát  má  už  ve  své  kase  přes  čtyři  miliardy  korun 
z patnáctiprocentní daně z dividend.
 
Vývoz peněz oslabuje korunu
Zahraniční majitelé vyměňují české koruny v tuzemsku a každá velká směna oslabuje českou měnu. Podle 
Ivo Nejdla z Raiffeisenbank například koncem dubna, kdy vyvážely již  vyměněné peníze domů němečtí 
majitelé Transgasu a američtí vlastníci kutnohorské Philip Morris, oslabila česká koruna proti euru o šedesát 
haléřů. 
 
Další firmy však ještě české koruny nevyměnily. "Výplaty dividend tak omezují prostor k dalšímu posilování 
koruny," říká Nejdl.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
21.05.2004 | Investoři nahradili padlé české firmy, MF Dnes, Autor: Marek Pražák
 
Zahraniční firmy vytvořily tisíce nových pracovních míst, další pak jejich dodavatelé
 
Praha - Pouze příchod zahraničních investorů, který v masovém měřítku začal před šesti lety, zabránil ještě 
výraznějšímu růstu nezaměstnanosti v zemi, než jaký země v posledních letech zažívá. Investoři tak z velké 
části  nahradili  zkrachovalé  kolosy  jako  Poldi  Kladno  nebo  ČKD.  Jen  agentura  pro zahraniční  investice 
CzechInvest přilákala do země investory, kteří přislíbili vytvoření celkem 75 tisíc nových pracovních míst. A to 
není vše. Další investoři proudili i bez pomoci CzechInvestu.
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Stovky  míst  vytvořily  i  menší  firmy,  které  nedosáhnou  na  investiční  pobídky,  a  další  porce  připadá 
na společnosti, které v Česku koupily někdejší tradiční firmy. V tomto případě je však složité vyčíslit, kolik 
míst investoři vytvořili, případně jak velkému propouštění jejich příchod zabránil. Kromě toho na jedno nově 
vytvořené pracovní místo u nově vzniklého projektu připadají další u subdodavatelů.
 
"To  se  poměrně  značně  liší  v  jednotlivých  odvětvích.  Například  v  elektronice  připadá  na  jedno  přímé 
pracovní  místo  zhruba  jedno  další.  V  automobilovém  průmyslu  to  jsou  dvě  až  pět  míst,"  říká  Jana 
Studničková z CzechInvestu.
 
Nejvíce míst v televizních továrnách
 
Vůbec nejvíce lidí ze zahraničních investorů přijala továrna na výrobu televizních obrazovek společností LG 
a Philips v Hranicích na Moravě. Investor celkem přislíbil vytvořit 3250 pracovních příležitostí.
 
Nizozemsko-korejskému tandemu zdatně sekunduje další televizní továrna japonského Panasoniku v Plzni. 
Panasonic  nyní  přesouvá  do  Plzně  produkci  těch  nejmodernějších  a  nejdražších  plazmových  televizí  z 
tekutých krystalů. K současným 1850 zaměstnancům, kteří montují klasické televizory, přibírá dalších 550 
lidí.
 
"Zkušební výroba začala v dubnu, první výrobky jsme dodali na trh teď na začátku května. Prvních tři sta lidí 
pro novou výrobu jsme již přijali v minulých týdnech," uvedl Jaroslav Souček z Panasoniku. Od roku 1999 už 
společnost do rozšiřování závodu investovala více než 3,5 miliardy korun a kromě výroby postavila v Plzni i 
výzkumné a vývojové pracoviště, které se zaměřuje především na design. Zaměstnává nyní 47 převážně 
vysokoškolsky vzdělaných lidí.
 
Autoland made in Czech
 
Vůbec největší porci pracovních míst v zemi vytvořily firmy z automobilového průmyslu. A největší z investic 
je právě se rodící továrna na malá auta, kterou spolu v Kolíně staví podnik japonské Toyoty a francouzského 
PSA Peugeot Citroën.
 
Tři měsíce před startem zkušební výroby jsou podle šéfa TPCA a vyslance Toyoty Masatake Enomota uvnitř 
moderních  hal  skoro  všechny  stroje,  na  kterých se malá  auta  budou vyrábět.  TPCA má nyní  šest  set 
zaměstnanců, další čtyři stovky již v minulých týdnech podepsaly pracovní smlouvu.
 
"Do konce roku budeme mít 1500 lidí," říká Enomoto. Asi osmdesát lidí se nyní cvičí v továrnách japonské 
Toyoty, která je za výrobu ve společné továrně odpovědná. 
 
Sériovou výrobu zahájí továrna příští rok v březnu, plné výroby zhruba tisícovky aut denně pak dosáhne 
během jediného roku. Celkem bude na konci příštího roku roku v TPCA zaměstnáno tři tisíce lidí.
 
Ročně vyrobí 300 tisíc aut. Podle dostupných informací se nástupní plat pohybuje kolem 12 tisíc korun. To je 
méně, než je v odvětví obvyklé. Zástupci TPCA však tvrdí, že budou platy postupně zvyšovat, a nechtějí je 
hned  nastavit  vysoko,  když  nabírají  lidi,  s  nimiž  nemají  žádnou  zkušenost.  Jinak  zahraniční  investoři 
přizpůsobují většinou mzdy regionálnímu průměru nebo jej jen mírně překračují. Výjimku tvoří firmy z oblasti 
výzkumu a vývoje nebo finančních a speciálních služeb. Ty najímají většinou vysokoškoláky a středoškoláky 
a musí jít s platy nahoru, protože soutěží i se zaměstnavateli v zahraničí. Investoři jako DHL nebo Accenture, 
kteří do Česka přišli, si navíc lidi přetahují i mezi sebou.
 
***
Kolik investoři přislíbili vytvořit nových pracovních míst

Investor | Obor | Počet nových míst | Výše investice (v milionech korun)
LG. Philips Displays ČR | elektronika | 3250 | 22 526
Toyota PCA | automobilový | 3000 | 29 788 
VDO ČR | automobilový | 1900 | 6271 
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Bosch Diesel | automobilový | 1458 | 8507 
Nemak Europe | automobilový | 1361 | 11 361 
Panasonic Mobil&Automotive| elektronika | 1182 | 8425
Denso Manufacturing Czech | automobilový | 936 | 9575
Matsushita Electric Works | elektronika | 900 | 2659 
DHL Information Services | automobilový | 866 | 4663
Škoda Auto | automobilový | 600* | 18 996
 
* počet nově vytvořených míst souvisejících s investicemi, automobilka má více než 20 tisíc zaměstnanců
 
Pramen: CzechInvest 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
02.02.2004 | Investiční pobídky znamenají krádež, Studentský list – Prosinec 2003, 
Autor: Michal Jelínek 
 
Komentáře a názory: Ekonomie a politika 
 
Problém investičních pobídek byl a je velmi diskutovaným tématem, zejména pokud jde o jejich efektivnost a 
vliv na zaměstnanost. Jiří Kinkor, český publicista, ekonom a příznivce objektivismu, jímž jsem se nechal v 
tomto textu inspirovat,  však nepovažuje za podstatné ekonomické hledisko těchto pobídek, ale politicko-
filozofické.  Jsou-li  totiž jejich cíle nesmyslné nebo dokonce nemravné, není důležité, zda nástroje, jež k 
těmto cílům mají vést, k nim skutečně vedou, či nikoliv. Já se ovšem zaměřím právě na účinnost nástrojů 
hospodářských  politik  s  investičními  pobídkami  souvisejícími,  tedy  budu  zkoumat  ekonomické  faktory 
investičních pobídek.
 
Investiční pobídky získalo za posledních šest let v Česku celkem 156 projektů a do konce roku jich přibude 
ještě 13. České subjekty se na tomto čísle podílí 26 projekty. Celkový objem vyjádřený v dolarech dosahuje 
6 miliard. To jsou ta nejzákladnější fakta týkající se pobídek v ČR. Mluví se také o počtu pracovních míst, 
které měly zvýhodněné investice přinést, je však naivní si myslet, že je tomu opravdu tak. Oficiální číslo 
Ministerstva průmyslu a obchodu zní 50 tisíc nových pracovních míst, která vnikla nebo mají vzniknout na 
základě  pobídek.  Jsou  však  sliby  investorů  reálné,  myslí  je  vůbec  vážně?  Jsou  propočty  ministerstva 
správné, nebo se bude opět revidovat? Flextronics v Brně či Philips v Hranicích na Moravě dávají určitou 
odpověď. U těchto velkých multinárodních korporací nemůžeme očekávat, že vždy splní, co slíbí. To, co 
určuje jejich objem výroby, není finanční plán, ale stav globální ekonomiky, ze které vychází odbyt těchto 
společností. Byl to právě Philips v Hranicích, kdo omezil svou výrobu pro nízkou poptávku, která je dána 
právě celosvětovým útlumem. Stát, který umožnil realizovat tuto nevýhodnou investici a ještě firmě Philips 
poskytl  daňové  prázdniny,  vlastně  okradl  nejen  občany  –  daňové  poplatníky,  z  jejichž  daní  projekt 
spolurealizoval, ale hlavně ostatní firmy – zájemce o náš trh, jejichž náklady jsou řádově vyšší právě proto, 
že musí platit daně. Tím vyvolává neefektivitu na trhu a uměle zvyšuje konkurenceschopnost „vyvolených 
firem“.
 
Ze zkušenosti z USA i ze států EU tyto společnosti z daného regionu zmizí stejně rychle jako se objeví a jen 
výjimečně dále vyrábějí při dané zaměstnanosti i dlouho po termínu, ke kterému se zavázali ve smlouvě se 
státem. Dalším obrovským negativem projektů podpořených pobídkou je malý důraz na výzkum a vývoj. 
Společnosti, které k nám přicházejí na základě pobídek, nemají zájem zde příliš podporovat výzkum a vývoj 
a pokud jej podporují, tak na základě smlouvy se státem, ne z vlastní vůle, ne proto, že by to bylo pro ně 
příliš  výhodné. Investiční pobídky dále neúměrně zatěžují  státní rozpočet,  a to z dvojího důvodu. Buďto 
přímo přesouvají peníze od daňových poplatníků k investorům nebo snižují daňový příjem, který v případě 
obrovských investic není nezanedbatelný.  V prvním případě jde o "finanční  investiční pobídky"  ve formě 
dotací, v druhém případě se jedná o "fiskální investiční pobídky" ve formě daňových úlev. V obou případech 
stát vytváří neefektivnost, a to jak na místním (regionálním), tak na národním trhu. V těch odvětvích, kterým 
klesne poptávka v důsledku odebrání peněz jejich zákazníkům na daních určeným pro financování pobídek, 
klesne investiční aktivita, čímž se minimálně kompenzuje přírůstek investic vytvořených pobídkou. Pokud 
ještě předpokládáme vyšší efektivnost (měřeno ROA, ROE...) investic nepodpořených státem, je zřejmé, že 
investiční pobídky nejsou vhodným nástrojem pro stimulaci růstu HDP a pro snížení nezaměstnanosti. Ze 
statistik ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že produkční síla (ROA) je u zvýhodněných investic nižší, 
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než je průměr v českém průmyslu a dále se snižuje! Pokud jde rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) jsou 
investoři  s  pobídkami sice úspěšnější  než republikový průměr,  ale  zatímco české firmy se velmi  rychle 
zlepšují, investoři s pobídkami stále klesají stejně jako v případě ukazatele ROA. 
 
Každý stát se snaží přilákat maximální množství investic ze zahraničí a stimulovat k investiční činnosti  i 
domácí subjekty, ovšem investiční pobídky nejsou správná cesta. Dnes, kdy tento nástroj používá naprostá 
většina vyspělých zemí, je jediný důsledek této politiky přetahování investic mezi státy. To nejlepší, co může 
stát pro podporu investic udělat, je zavést přehledný daňový systém, odstranit zbytečné státní regulace a 
vytvořit k práci motivující sociální politiku.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
24.01.2004 l Jak porazit globální korporace, Lidové noviny, Autor: Pavel Novotný
 
Nadnárodní  společnosti  umravnit  lze,  politici  to  však  za  nás  neudělají,  říká  britská ekonomka Noreena 
Hertzová
 
Kupujte akcie nadnárodních podniků. Utrácejte jen u firem, které ctí přírodu a lidská práva. Ovlivňujte tak 
stále  mocnější  korporace.  Politici  vám nepomohou,  ti  korporacím slouží.  Tak  lze  vyložit  poselství  knihy 
Plíživý převrat - Globální kapitalismus a smrt demokracie ekonomky Noreeny Hertzové.
 
Kniha cambridgeské badatelky a antiglobalizační aktivistky vyšla v originále na jaře roku 2001 a záhy se 
stala  bestsellerem,  přestože  nepřinesla  zásadně  nové  postřehy  o  negativních  stránkách  hospodářské 
globalizace. Hertzová v ní však dokázala jedinečným způsobem zkombinovat svou ekonomickou erudici, 
praxi  cesťáka  s  tržním hospodářstvím (zkraje  90.  let  působila  v  Rusku  jako  poradkyně  pro  reformy)  a 
nesporný publicistický talent.
 
Doktorka Hertzová je ovšem i atraktivní žena s výtečnými vyjadřovacími schopnostmi a přiměřeně emotivním 
vystupováním. V mediální  éře se tak záhy stala mluvčím hnutí,  které je konformní většinou společnosti 
nazíráno jako násilnické a iracionální.
 
Východiska knihy autorka formuluje těmito slovy: "...politici nám nabízejí stále stejná řešení: systém založený 
na laissez-faire ekonomice, kultuře konzumu, moci kapitálu a volném trhu. Pokoušejí se nám je prodat v 
různých  odstínech  modré,  červené  nebo  žluté,  ale  je  to  stále  tentýž  systém,  v  němž  na  trůně  sedí 
nadnárodní společnosti, stát je jejich poddaným a občané jejich zákazníky." Hertzová nicméně nebrojí proti 
kapitalismu  jako  takovému.  "Je  zřejmé,  že  kapitalismus  je  nejlepším  známým systémem pro  vytváření 
blahobytu a rozvoj volného obchodu a že otevřené kapitálové trhy přinesly většině zemí, ne-li celému světu, 
nevídaný hospodářský růst."
 
A nadnárodní  korporace?  Ty  jsou  podle  Hertzové  rovněž  napravitelné.  "Nadnárodní  společnosti  nejsou 
nemravné, jsou jen mravně rozpolcené," míní autorka, která si pro výše uvedená tvrzení vysloužila odsudky 
od  těch,  kteří  považují  kapitalismus  za  nemravný  z  definice.  Podle  trockistů  (britská  Socialist  Party)  i 
islamistů  (časopis  Khilafah)  totiž  Hertzová  zkoumá,  respektive  kritizuje  současný  kapitalismus výhradně 
"zevnitř". A není proto schopna postihnout, respektive odsoudit systém jako celek, což lze jen při pohledu 
zvenčí. Právě díky svému přístupu se však Hertzová stala přijatelnou i pro ta média, která by jinak dala 
odpůrcům vzrůstající  moci  nadnárodních korporací  prostor  pouze v  případě,  že by je během rozhovoru 
mohla fotografovat skrze mříže cel předběžného zadržení.
 
Vzestup budulínů
 
Počátek  procesu,  během něhož začaly  nadnárodní  společnosti  fatálně  přerůstat  přes  hlavu  mateřským 
státům, vidí Hertzová - a nejen ona - v době nástupu tzv. nové pravice. Tu představovala v Británii Margaret 
Thatcherová (premiérka v letech 1979 - 1990), v USA pak Ronald Reagan (prezident v letech 1981 - 1989). 
Neoliberální  hospodářská  politika  založená  na  principu  "co  je  soukromé,  je  bez výjimky  zdravé"  sice 
podpořila růst a posílila střední třídu, potlačením sociálního i solidárního rozměru však podle autorky založila 
na budoucí nerovnost jak mezi státem a korporacemi, tak mezi jednotlivci.
 
"Šťastným koncem pohádky o ulicích vydlážděných zlatem, jež začala 3. května 1979 s nástupem Margaret 
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Thatcherové k moci a která byla později převyprávěna ve Spojených státech, Latinské Americe, východní 
Asii, Indii, ve většině afrických zemí a ve zbytku Evropy, už si nikdo není příliš jistý," konstatuje autorka, 
podle níž "společnost vedená pouze neviditelnou rukou trhu není jen nedokonalá, ale je i nespravedlivá".
 
Postupující  globalizace  a  pokrok  v  komunikačních  technologiích  poskytly  podle  Hertzové  již  tak  silným 
nadnárodním  "budulínům"  -  mluvit  o  nich  zdrobněle  by  bylo  zavádějící  -  další  zbraň.  Totiž  téměř 
neomezenou,  globální  mobilitu,  které Hertzová přikládá až magický význam. Budulíni  jsou nyní  schopni 
rychle přesouvat kapitál i know-how, a optimalizovat tak výrobní náklady rozdělením výrobního procesu mezi 
několik oblastí planety. Daně pak neplatí nejraději nikde. Případně co nejmenší tam, kde lze vzhledem k 
projevené dobré vůli očekávat v budoucnu úlevy. Třeba daňové.
 
Tento trend je zřetelný již dlouhé roky a čtenáře Orientace jeho popis pravděpodobně nudí. Hertzová ovšem 
zkoumá úlohu politiků v uvedeném procesu a dokládá, že se korporacím vnucují způsobem, jenž má s jindy 
přehrávanou důstojností toho kterého státu jen málo společného. Zkušenosti má v tomto ohledu i Česká 
republika: kromě daňových úlev či celní ochrany před konkurencí (viz zvýhodnění mladoboleslavské Škody 
zkraje 90. let) je klasickou ukázkou politické servility vůči nadnárodní korporaci "případ Hyundai" z loňského 
října. Sociálnědemokratický ministr vnitra tehdy poskytl delegaci zmíněné automobilky vrtulník, aby se mohli 
prolétnout nad místem, kde by třeba mohla stát jejich továrna. Náklady zřejmě uhradilo jiné ministerstvo, totiž 
průmyslu a obchodu. "Ministr,  respektive policejní ředitel je oprávněn schválit  leteckou činnost v obecně 
prospěšném či státním zájmu," řekl LN Petr Vorlíček z tiskového oddělní ministerstva vnitra.
 
Jak mocný je politik?
 
Je zapůjčení vrtulníku maličkostí? Ano, v podstatě ano. A argumenty (nejen) českých politiků pro všestranně 
vstřícný  postoj  vůči  korporacím?  Nezaměstnanost,  nerovnoměrný  rozvoj  jednotlivých  regionů,  přístup  k 
vyspělým technologiím. Na rozsévání investic po různých koutech planety ale vydělávají hlavně korporace: 
společnosti stvořené pro maximalizaci zisku přece neinvestují proto, aby prodělávaly. Jednotlivé státy se tak 
mění v servisní organizace nadnárodních společností a mohou si být - alespoň podle Hertzové - jisty, že 
budou vystřídány, pokud korporaci rozzlobí.
 
Nadnárodní společnost se totiž může chovat - a většinou tak činí jako mazaná a bohatá dědička, která dává 
naději mnoha mužům najednou. Všichni vědí, že nejde o lásku. Majetné nevěstě stačí v případě, že se jí 
snoubenec znelíbí, lusknout prsty a ihned se přitočí nový nápadník. Obletovaná krasavice tak opět inkasuje 
předmanželské dárky a v pravé chvíli luskne prsty...
 
Jsou tedy politici chudáci, kteří se nechali vmanévrovat do situace, se kterou si teď nevědí rady? Hertzová 
říká, že nikoliv. Politici jsou podle ní často na soukromé společnosti plánovitě napojeni, přičemž nemusí jít o 
přímou korupci - stačí přispět na volební kampaň, nebo třeba na stranické sídlo. Nabízí se otázka, byť z 
pohledu demokrata poněkud kacířská: jaký smysl má zastupitelská demokracie, ve které politici plní přání 
korporací,  a nikoliv svých voličů? Jinými  slovy:  jsou ještě současní  politici  především volenými zástupci 
občanů? Nebo jde  spíše  o  lobbisty  ve  službách  veřejností  nevolených manažerů soukromých podniků, 
prostřednictvím jejichž peněz si ve stále nákladnějších kampaních kupují hlasy občanů?
 
Hertzová tvrdí,  že stále nižší  volební účast,  kterou vykazují  demokratické země, zavinila právě viditelná 
mocenská impotence politiků. A není podle ní také nic nelogického na tom, že některé korporace samy 
rovnou  zastupují  stát  tam,  kde  selhává.  Přebírají  funkce  a  činnosti,  které  dosud  patřily  výhradně  do 
pravomocí  státu.  Připadá jim totiž  přirozené investovat  (třeba)  do škol  a  nemocnic  přímo,  nikoliv  skrze 
politiky a jimi připravované rozpočty. (Ne)mocní politici se stávají nadbytečnými prostředníky. Plíživý převrat 
postupuje.
 
Nevolte! Radši nakupujte!
 
Hertzová ovšem nekritizuje jen neoliberální koncept. Své schytala také ta část evropské levice, která se 
zbavila  některých tradičních socialistických témat  a  vydala  se tzv.  třetí  cestou.  "Třetí  příchod Ježíše je 
pravděpodobnější," tvrdí Hertzová s tím, že ideologové třetí cesty přejali nejen mnohé metody, ale i leckteré 
předpoklady neoliberálních ekonomů.
 
A jaké tedy nabízí cambridgeská ekonomka řešení? Občané by měli být v první řadě aktivní v prostoru, který 
jsme si zvykli nazývat občanská společnost. Měli by ale také uvědoměle konzumovat. Totiž hlasovat penězi o 

23



výrobcích tak, aby korporace nutili k mravnějšímu chování. Podle Hertzové to znamená žádat informace o 
výrobcích a ptát se: Zaměstnávají vaši dodavatelé děti? Jak spolupracuje vaše firma s odbory? Je vaše 
výroba ekologická?
 
"Na místo občanské uvědomělosti  se  v  éře  politické apatie  a  neangažovanosti  dostává na scénu nový 
nástroj  konzumerismus  -  skrze  něj  může  běžný  občan  vyjádřit  svou  identitu  a  vydobýt  si  společenský 
respekt," míní Hertzová.
 
Doporučuje ale i jiné formy ekonomického aktivismu v kapitalistických mantinelech: uvědomělý investor by 
měl vkládat peníze jen do "mravných" podniků, či tzv. etických fondů, které "mravnou" investici zaručují. A 
akcionáři nemusejí být jen pasivními rozhodčími morálních kvalit té které společnosti. "Tak jako si korporace 
'kupují'  podíly  v  politických stranách anebo si  rovnou najímají  politiky,  aby  hájili  jejich  zájmy,  mohou si 
angažovaní  akcionáři  (penzijní  fondy,  ekologické  organizace)  koupit  cenné  společnosti,  jež  nedbají  na 
dodržování etických principů, a tak prosazovat změny firemní strategie zevnitř," navrhuje Hertzová.
 
Budeme hlasovat penězi? A chceme?
 
Tomuto  světu  jistě  pomůže,  když  děti  z  rozvojových  zemí  přestanou  pracovat.  Když  výrobci  nebudou 
znečišťovat přírodu a zvířata zůstanou ušetřena pokusů kosmetických firem. Občanská aktivita jednotlivců i 
skupin sice může vadit autokratickým zastáncům mocenského monopolu politických stran, mnohavrstevná 
společenská pluralita ovšem zakládá na naději,  že právě žádná politická organizace již nikdy nedostane 
šanci nahradit ústavu vlastním programem.
 
Potud lze s Hertzovou souhlasit. Připusťme i fakt, že veřejné odmítnutí zboží určité firmy (určitého státu) v 
důsledku konkrétního chování někdy opravdu vedlo k cíli, totiž ke změně chování firmy (státu). Jako zcela 
utopická se však jeví reforma korporací zevnitř, tedy prostřednictvím nákupu akcií. Volá snad Hertzová po 
renesanci  lidového  kapitalismu  Margaret  Thatcherové  a  Václava  Klause,  v němž  je  občan-neakcionář 
považován za podivína, ba sabotéra? A co s těmi, kteří nemají peníze na to, aby jimi hlasovali? Co s lidmi, 
kteří se konzumerismu vědomě vyhýbají? Budou muset začít nakupovat, aby zachránili místní nemocnici, 
kterou pro občany vystavěla druhdy zdravá, nyní však churavějící korporace?
 
Hertzová si pro svá doporučení snad ani nenárokuje univerzální platnost, jde spíše o metody ad hoc souboje 
s tou kterou hřešící korporací. Pokud však navrhuje vytěsnit již nepotřebné politiky, je čas se nad novým 
uspořádáním společnosti alespoň zamyslet.
 
Jisté je, že Noreena Hertzová svou knihou rozproudila celosvětovou diskusi. A o to jí šlo především.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
21.10.2003 l Dálnice, která nikam nevede, Lidové noviny, Autor: Jan Novák
 
Z dalekého zahraničí přichází další spasitel pro české pracující. Jihoasijská automobilka slibuje vybudovat v 
oblasti postižené největší nezaměstnaností na bývalém vojenském letišti u Žatce továrnu, v níž najdou práci 
tisíce lidí. Konkrétně prý půjde v první fázi o přibližně 3000 míst, a když vše půjde dobře, bude to časem i víc 
než dvakrát tolik. Kraj rozkvete, trpící lid dosud bezcílně bloumající ulicemi Žatce, Loun, Mostu a dalších 
měst najde nový smysl života, obloha nad velkodoly, velkoelektrárnami, velkosídlišti a dalšími velkostavbami 
socialismu se rozjasní a andělé zapějí. Lze se divit, že tamní úředníci a politikové se mohou přetrhnout, aby 
splnili i drobnou podmínku asijských tygrů, totiž vybudování čtyřproudové dálnice k hranicím bratru v ceně 
4,5 miliardy korun? Opravdu nelze ale jenom přijmeme-li duševní horizont papalášů zvyklých uvažovat v 
měřítkách státně monopolního socialismu.
 
Dokonce  i  když  pomineme skutečnost,  že  v  minulosti  většina  podobných  projektů  dopadla  katastrofou: 
příchozí využívali štědrých státních podpor a úlev do chvíle, kdy jinde nenabídli ještě víc ze státní kasy či 
ještě levnější pracovní sílu. Spasitelé se odstěhovali dále na východ či na jih a obvykle po nich zůstala ještě 
zpustošenější místní ekonomika. O žádné spasení by ale nešlo dokonce ani v případě, že se stane zázrak a 
zdejší  příslovečně úplatní  úředníci  uzavřou smlouvu výhodnou i  pro  Česko.  Kdybychom totiž  sumu 4,5 
miliardy nedarovali  zahraničnímu kolosu,  ale  využili  na podporu drobného a středního podnikání,  získali 
bychom patrně přinejmenším zrovna tolik pracovních míst, podpořili vznik střední třídy a ještě ušetřili životní 
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prostředí. Přičemž podporou drobného podnikání myslím například dotace či bezúročné půjčky na konkrétní 
podnikatelské projekty dostupné každému bezúhonnému a kvalifikovanému zájemci, s přesně a průhledně 
stanovenými podmínkami plnění a s povinností celý příspěvek vrátit, pokud nebudou splněny.

Sebevražedné pojetí

Dosaďme si do nekonkrétní představy pár konkrétních čísel: když sumu 4,5 miliardy korun rozdělíme na 
přibližně 2000 dvoumilionových půjček (ano, automaticky předpokládám, že asi tak půl miliardy vysublimuje 
cestou byrokratickou džunglí), mohli bychom dostat stejné množství malých živností. I kdyby každá z nich 
uživila jen provozovatele a jeho rodinu, dostaneme okolo 4 až 6 tisíc lidí, kteří nebudou muset brát podporu. 
Pokud pak někteří z nich zaměstnají i další lidi, tak ještě mnohem víc a samozřejmě vždy je naděje, že z 
některých se časem stanou velké prosperující firmy. I bez dálnice... 
 
Namítnete možná,  že někteří  naopak zkrachují.  Ano,  ale kde je záruka,  že nezkrachuje nebo neodejde 
asijská automobilka, což je po předešlých zkušenostech s "lákáním zahraničních investorů" přinejmenším 
stejně pravděpodobné? Každý stratég ví, že rozložení rizika na velké množství malých subjektů je mnohem 
účelnější než sázka na jeden zranitelný kolos. A to ponechávám stranou úvahy, nakolik je nezaměstnanost v 
tamním regionu zaviněná i jinými okolnostmi než nedostatkem pracovních příležitostí a nakolik je vhodné, 
aby stát tak štědře podporoval konkurenci tuzemské prosperující automobilce. Obávám se ale, že problém 
není  v  logickém uvažování.  Současný  socialistický  establishment  (lhostejno,  v  jaké  politické  straně  se 
momentálně nachází) prostě chce mít společnost uspořádanou podle osvědčeného socialistického vzoru: 
páni  na  úřadech,  pracující  ve velkopodnicích.  Dobře vědí,  že  nejhorší,  co  by  je  mohlo  potkat,  je  vznik 
skutečně početné, silné, nezávislé a svobodné střední vrstvy. Sebevražedně pojatá podpora zahraničních 
investorů, kteří lid pod kýžený fabrický dozor naženou, pak je jen logickým cílem řetězce dalších likvidačních 
opatření,  od daňového systému, přes buzeraci  živnostenských a jiných úřadů až po majetková přiznání. 
Těžce  zkoušenému kraji  pod  Krušnými  horami  tak  nezaměstnaných  neubude,  i  kdyby  se  4,5  miliardy 
na kuriózní komunikaci nakrásně sehnalo. Jen mu k nesmyslným velkostavbám minulého socialismu přibude 
ještě nesmyslnější velkostavba současného socialismu s kapitalistickou tváří: čtyřproudová dálnice vedoucí z 
pohraničních hvozdů k troskám bývalého vojenského letiště. A pár miliard nových dluhů.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
01.10.2003 l Konec historie nebo začátek konce kapitalismu?, Britské listy, Autor: Josef Vít
 
Francis Fukuyama, profesor mezinárodní politické ekonomie na Univerzitě Johna Hopkinse v USA, dospěl 
ve svém bádání k závratné myšlence, že po pádu komunismu ve východní Evropě se lidstvo ocitlo na konci 
svých  dějin,  protože  neexistují  životaschopné  alternativy  vůči  tržní  ekonomice  a liberální  demokracii. 
Otázkou nad jeho dílem je, zda v jeho případě není spíše přání otcem myšlenky. Je skutečně zajímavé, co 
může vyprodukovat pan profesor s platem 50 tisíc dolarů měsíčně a vydávat to za zákony přírody. 
 
Ještě zajímavější jsou pokusy o propagaci tohoto díla, které naopak všechny zákony přírody popírá. Bylo by 
zajímavé zjistit, kolik lidí má stejné názory. Myslí si pan profesor, že stejný názor mají hladoví zapatovci v 
Mexiku, miliony lidí pracujících 12 hodin denně za dva dolary v jihovýchodní Asii nebo další miliony třeba i v 
Evropě? Myslí  si,  že se lidé  smíří  s  „koncem dějin“  –  s  tím,  že zůstanou už navěky otroky liberálních 
demokratů v režii nadnárodních monopolů? 
 
Globalizace
podle Fukuyamy představuje spjatost  procesu ekonomické homogenizace lidstva s globálním rozšířením 
liberální demokracie. Jedním z důsledků globalizace v neoliberálním pojetí  je však extrémní nerovnost a 
stále rozsáhlejší  přesuny bohatství  ve prospěch kapitálu -  přináší  velký růst  bohatství  menšiny na úkor 
chudnoucí většiny, dlouhodobou nezaměstnanost a vznik nových forem moci spojených s novými tíživými 
druhy  závislosti  i  odcizení.  Růst  produktivity  práce  je  ve  většině  vyspělých  zemí  provázen  hromadnou 
nezaměstnaností  a  nadnárodní  kapitál  -  ve  spojení  s neoliberálními  politickými  silami  -  se  i  zde  snaží 
odbourávat sociální práva a zákony na ochranu práce (pod heslem flexibility pracovního trhu) i životního 
prostředí.  Zostřují  se  jak  rozpory  mezi  zvýhodňovanými  a  znevýhodňovanými  společenskými  skupinami 
uvnitř jednotlivých států a národních společností, tak rozpory mezi bohatými a chudými státy a prohlubuje se 
polarizace mezi uvedeným bohatstvím a bídou.  Všechno co vybojovali  za sto let  naši  dědové a otcové 
začíná likvidovat u nás vláda, která si říká sociálně demokratická. Teď skončí, a po ní nastoupí pravicové 
vlády,  které  už  bez  servítků  zlikvidují  veškeré  sociální  vymoženosti.  Jak  dlouho  bude  trvat  než  si  lidé 
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uvědomí o co jde, nikdo neví. Ale kolo dějin se otáčí a dokáže, že pravdu nemá pan profesor Fukuyama. 
Lidé se nenechají od neoliberálů okrádat do nekonečna. 
 
Polarizace bohatství a bídy dosáhla nevídaných rozměrů. V současné době žije ve světě více než miliarda 
lidí  za  méně  než  jeden  dolar  denně  a  tři  miliardy  za  méně  než  dva  dolary  denně.  Na opačném pólu 
nejbohatších 225 lidí naší planety kontroluje majetek, který se rovná ročnímu příjmu poloviny (47 %) světové 
populace. Tři nejbohatší lidé světa mají větší majetek než 600 milionů lidí v chudších zemích světa. 
 
Nadvláda koncernů
– mzdy klesají a zisky stoupají. V USA i v západní Evropě pokračuje prudký pokles minimálních mezd. Naši 
podnikatelé nám říkají, že nemohou platit minimální mzdu ani 7000.- Kč měsíčně. Pohlcování menších firem 
nadnárodními společnostmi znamená ztrátu zaměstnání nejen pro dělníky, ale i pro manažery pohlcených 
firem. Prohlubování větších mzdových nepoměrů je zatím nejvíce zjevné ve Spojených státech a Velké 
Britanii, tedy zemích, které nejrychleji „deregulovaly“ svůj pracovní trh. 80% nových pracovních míst vzniká v 
oborech sektoru služeb, kde jsou nejnižší mzdy. Očekává se, že zisky firem, které v posledních letech rostou 
dvojciferným tempem se budou i  nadále ohromujícím způsobem zvyšovat,  přičemž má pokračovat stálý 
pokles reálných mezd a dávek. Výnos připadající na jednu akcii se u největších 500 korporací za posledních 
10 let více než zdvojnásobil. Nejbohatší pětina lidstva „přečnívala“ v roce 1960 nejchudší 30x, v roce 2000 je 
to 82x. Obrovské zvýšení příjmů na jedné straně přináší automaticky snížení příjmů na druhé straně. Ve 
Velké Britanii je (podle údajů britského tisku) jedna třetina Britů „vyloučena ze společnosti“ a druhá se „trvale 
obává toho, aby se nepropadla do té spodní“. U nás 80% lidí příjmově stagnuje, padá dolů nebo už na dně 
je. Více než 60% lidí pobírá podporu. Nelze pořád zakrývat pravý stav věcí a kráčet anglickou třetí cestou 
přes močál k utonutí v jeho německém „novém středu“. 
 
Dividendy je možno zvýšit jedině snížením nákladů – to je mezd. Restrukturalizace a zeštíhlování podniků 
znamená jen jedno – propouštění a snižování mezd pro ty, co zůstanou. A propouštění znamená, že zbylí 
zaměstnanci musí dělat mnohem více a intenzivněji. To způsobuje ( spolu se strachem ze ztráty zaměstnání) 
obrovskou psychickou zátěž pro pracující. Domyslíme-li tento systém do konce, vyjde nám následující : stále 
menší množství lidí s nízkými platy bude vyrábět více zboží. Čím menší množství lidí se bude na výrobě 
podílet, tím větší bude množství nezaměstnaných. Malé množství zaměstnaných lidí nebude schopno uživit 
velké množství nezaměstnaných. A co udělá hladový nezaměstnaný??? 
 
Peníze dělají peníze
– tato téze platí dnes více než kdy jindy. Finanční manipulace – obchod s cizími měnami dnes představují 95 
% kapitálu – ve srovnání s 10 % v roce 70 ovšem z daleko menšího celkového objemu. Tisíce miliard (!) 
dolarů každý den se přelévá z banky do banky -  ze země do jiné země. měnové transakce dnes tvoří 
naprostou  většinu  světových  kapitálových  toků  -  na  jeden  dolar  reálné  směny připadá  dnes  40  dolarů 
finančních transakcí - a jsou silným faktorem nestability a nejistoty - proto se dnes často hovoří o „kasínovém 
kapitalismu“. Tito „obchodníci“ jsou tak mocní, že jsou schopni položit i národní měny. Jenom pan Sőrős 
vydělal při útoku na anglickou libru 5 miliard liber. Zaplatili to samozřejmě angličtí daňoví poplatníci. On a 
jemu podobní takto „položili“ měny v Argentině, Mexiku, Brazilii, Malajzii, Rusku a dalších zemích. A přitom 
machinace  s  měnami  nejsou  zdaněny!!  Pokusy  o zdanění  těchto  čachrů  nemají  šanci  –  tito  lidé  jsou 
mocnější než vlády. Moc finanční oligarchie se projevuje v plné nahotě. 
 
Své zkušenosti ovšem máme i u nás. Díky panu Klausovi u nás máme statisíce absolventů „Harvardu“. V 
bláhové naději na blahobyt ztratili lidé nejen své peníze ale i iluze - a nejen v Harvardských fondech. Lidé už 
zapomněli, že obchody na burze se pohybují na samém okraji kriminality. Skutečnost světa burziánů nám na 
příklad ukazují americké filmy „Peníze těch druhých“ nebo film „Wall Street“ – to je realita kapitalismu. Film 
nám ukazuje, jak burzovní makléř škrtem pera vydělá padesát milionů dolarů a zároveň pošle padesát tisíc 
lidí na dlažbu. To vše za pomocí lží a podvodů. A pokusí-li se někdo jeho plány ohrozit jde do vězení. To je 
skutečnost jak ji ukazují filmy z kolébky kapitalismu. Hollywood snad nikdo nebude obviňovat z komunismu. 
Pomocí těchto transakcí vznikají zisky vysoce přesahující rentabilitu jakýchkoliv investic do výroby. Dochází 
k nebezpečným hospodářským otřesům jako např. v Argentině. Výsledkem je potlačení lidských a sociálních 
práv, které znehodnocuje desetiletí pokroku celých zemí. 
 
V mexickém Cancúnu, se v září 2003 sešla V. konference ministrů Světové obchodní organizace – WTO. Na 
vrcholné schůzce Světové obchodní organizace (WTO) se Evropská unie, Spojené státy a Japonsko snažily 
prosadit svoje vlastní kritéria rentability, zabalené do řečí o soucitu s chudými. Nikdo však nechtěl udělat nic 
s hlavním bodem rokování o distribuci základních surovin a prostředků výroby. Stejně tak se snaží zakrýt 
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snahy  posilnit  postavení  nadnárodních  společností,  ze  kterých  čtyři  největší  dnes  kontrolují  80% 
celosvětového obchodu se zemědělskými výrobky. Tyto státy nemají v plánu přemýšlet o souvislostech mezi 
zemědělstvím, výživou a chudobou. Zemědělská politika vyspělých je hlavní příčinou bídy ve třetím světě, 
protože rolníci  v chudých zemích nejsou schopny konkurovat dotovaným potravinám ze západu. Dotace 
rolníkům v Japonsku tvoří 63% polnohospodářských příjmů, v EU to je 40% zatímco v USA je to 23% a v 
Kanadě 18%. Dotace pro jednoho jediného rolníka jsou ve Spojených státech 20 803 dolarů a v EU to je 16 
028 dolarů. Rolník ve třetím světě musí vyžít ze svého zisku, který představuje cca 500 dolarů ročně. 
 
Proces obchodní liberalizace
navrhovaný západem je pouze jednosměrný. Podporuje vývoz dotovaných potravin do zemí třetího světa a 
brání dovozu do západních zemí. Je to jen pokrytectvím - konečným cílem je podle prestižního britského 
ekonoma Bhagwatiho zajetí,  restrukturalizace a zkreslení WTO tak, aby sloužila americkým lobbistickým 
zájmům. V Cancunu se objevil nový problém - chudé země třetího světa odmítli akceptovat jednostranně 
diktované podmínky Severu. 
 
Každá  chudá země,  která  se  pokusí  postavit  proti  tlaku  WTO bude  silně  pokutována  a  je  možné,  že 
i vyloučena z WTO. Země třetího světa však mají jiný názor na činnost WTO. Jsou nutné změny v mnoha 
oblastech, které staví rozvojové země do nevýhodné pozice – včetně dohod o antidumpingu a zemědělství. 
Bohaté  země  musí  podstatně  omezit  překážky  vývozu  z  chudých  zemí  ve  všech  oblastech,  včetně 
zemědělství, v souladu s jejich stupněm rozvoje. Všechny druhy podpory zemědělského vývozu musí být 
postupně omezovány všemi zeměmi a dovolené domácí podpory zemědělství by měly být přesměrovány do 
opatření, která podporují veřejné statky, jakými jsou ochrana životního prostředí a rozvoj venkova. Prioritou 
musí být ochrana základních práv pracujících (jak v chudých tak i bohatých zemích) před bezskrupulózními 
vládami  a  společnostmi,  které  hledají  neoprávněné  výhody  v  mezinárodním  obchodě  prostřednictvím 
porušování základních pracovních standardů. 
 
Privatizace veřejných služeb
Kromě změn ve WTO by měly také MMF a Světová banka ukončit podmiňování pomoci rozvojovým zemím 
další liberalizací, která likviduje i to málo, co v těch zemích je. Pravidla WTO musí zaručit rozvojovým zemím 
flexibilitu,  kterou potřebují  pro  svůj  strategický  rozvoj  a  ochranu veřejných služeb.  Pravidla  obchodu ve 
službách musí být vyjasněna tak, aby zaručila právo na veřejnou kontrolu v poskytování základních služeb 
jako jsou zdravotnické služby, služby v oblasti vzdělávání a zabezpečování vodních zdrojů. Protože právě 
tyto veřejné služby jsou poslední oblastí, kam se tlačí nadnárodní společnosti. Po privatizaci těchto služeb se 
stanou nedostupné pro mnoho obyvatel a ostatním prudce sníží životní úroveň. Nejznámější historkou o tom, 
jak vypadá privatizace veřejné správy vodních zdrojů, je příběh z Cochabamby v Bolivii. V oblasti polopouště 
je voda vzácná a vyskytuje se zřídka. 
 
V roce  1999 doporučila  Světová banka  privatizaci  městské společnosti  dodávající  vodu  v Cochabambě 
udělením koncese společnosti International Water, sesterské společnosti firmy Bechtel, která teď slaví žně v 
Iráku, kde získala zakázky za miliardu dolarů. V říjnu 1999 byl vydán v Bolivii zákon o pitné a odpadové 
vodě, který ukončil vládní příspěvky a dovoloval privatizaci. 
 
Ve městě, kde je minimální mzda menší než 100 dolarů za měsíc, dosáhly účty za vodu 20 dolarů za měsíc; 
je to výdaj přibližně tak vysoký jako strava pro pětičlennou rodinu na dva týdny. Tak si představují svobodný 
obchod americké korporace. V dubnu 2000 se bolivijská vláda pokusila umlčet protesty kolem vody. Aktivisté 
byli vězněni, protestující byli zabíjeni a sdělovací prostředky podrobeny cenzuře. Nakonec ale 10. dubna 
2000 lid zvítězil a Bechtel opustil Bolivii. Vláda byla donucena odvolat svou tak nenáviděnou legislativu o 
privatizaci vody. I u nás už máme privatizaci vody za sebou a ceny vody stále rostou. Omezí-li lidé spotřebu, 
automaticky opět stoupne cena vody – zisky společnosti přece nemůžou klesat. 
 
O ministrech obchodu z celého světa, kteří se sešli v silně střežené luxusní hotelové zóně Cancúnu, aby 
vedli  jednání WTO, řekl  subcommandante Marcos (mexický vůdce zapatovců – mexických bezzemků) : 
„Není to poprvé ani naposled, že ti, kdo si myslí, že vlastní planetu, se musí skrývat za své vysoké zdi a 
soucit  vzbuzující  bezpečnostní  síly,  aby  provedli  své  plány.  Nejvyšší  vedení  této  armády  nadnárodních 
společností, se schází chráněno bezpečnostním systémem, který je srovnatelný pouze s jejich strachem.“ 
 
Jednání v Cancunu zkrachovalo – bohaté státy odmítly ustoupit a chudé země řekly dost. 
 
Přestože ekonomika v USA pomalu roste, nezaměstnanost stoupá
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Celá světová ekonomika stagnuje, ale hospodářská krize v Evropě a v Japonsku bude dále sílit a předstihne 
hospodářskou  krizi  v  USA.  Dokonce  i  britští  komentátoři  předpokládají,  že  i  Britové  se  brzy  budou 
distancovat od USA a přičlení se k Evropě. Amerika má nyní obrovský obchodní deficit, a tak je nyní silně 
závislá na zahraničním kapitálu. Americká ekonomika si půjčuje kapitál ze zahraničí (letos celých 5% HDP) 
aby mohla financovat svou vysokou spotřebu. Jenom Čína nyní vlastní 290 miliard dolarů amerických dluhů 
a tím se stala nejdůležitějším americkým věřitelem. Roční obchodní přebytek Číny vůči USA nyní převyšuje 
100 miliard dolarů. Toto je obdobná situace jako v sedmdesátých letech s arabskými petrodolary – a tenkrát 
to skončilo krizí a poklesem kurzu dolaru. 
 
Oživování americké ekonomiky nabírá tempo, ekonomika však stále nevytváří pracovní místa
I přes zrychlení hospodářského růstu přišlo v USA jen za jediný měsíc o práci 100 tisíc lidí. Od roku 2001 
ztratilo práci v USA skoro 3 miliony lidí. Je to výsledek vládnutí presidenta Bushe. Ten před volbami slíbil a 
také  v  praxi  provedl  snížení  daní  pro  podniky.  Ekonomika  skutečně  mírně  roste,  bohužel  však  roste  i 
nezaměstnanost. 
 
Růst produktivity práce je ve většině vyspělých zemí provázen hromadnou nezaměstnaností a nadnárodní 
kapitál - ve spojení s neoliberálními politickými silami - se i zde snaží odbourávat sociální práva a zákony na 
ochranu práce (pod heslem flexibility pracovního trhu) i  životního prostředí.  Zostřují  se jak rozpory mezi 
zvýhodňovanými  a  znevýhodňovanými  společenskými  skupinami  uvnitř  jednotlivých  států  a  národních 
společností,  tak  rozpory  mezi  bohatými  a  chudými  státy  a  prohlubuje  se  polarizace  mezi  uvedeným 
bohatstvím a bídou. Polarizace bohatství a bídy v podání liberálních vlád dosáhla nevídaných rozměrů. 
 
Honba za vysokým ziskem
vede k přesunu výroby do „levnějších zemí“. Pan Mach z Centra pro ekonomiku a politiku (z dílny ODS) říká, 
že  už  v  roce  1752  anglický  ekonom  vystihl  podstatu  kapitalismu,  když  napsal:  „podnikatelé  postupně 
přesouvají  výrobu  ze  zemí,  které  díky  ní  zbohatli,  a  směřují  do  jiných  zemí,  které  přitahují  lacinějším 
materiálem a levnější pracovní silou. To vede následně i v těchto zemích k růstu bohatství.“ Protože se vlády 
chudých zemí předhánějí ve svých investičních pobídkách, zahraniční investoři tak vedle nákladů na mzdy 
(které  jsou  ve  srovnání  s  vyspělými  zeměmi  nízké)  mohou nést  jen  malou  část  nákladů,  spojených  s 
investováním, protože další významnou část nákladů kryjí hostitelské státy. Z globálního hlediska vede celý 
tento vývoj k výsledku, který je asymetricky posunut ve prospěch vyspělejší země (odkud přichází kapitál). 
 
Pokud vede přesun výroby z bohatých zemí do zemí s lacinou pracovní silou, jak je možné, že za těch 250 
let už není blahobyt na celé Zemi? Co se stalo v zemi, odkud se podnikatelé přesunuli do levnějších oblastí? 
Nevznikla tam náhodou nezaměstnanost a bída? Není to tak, že aby se půl miliardy lidí v severní Americe a 
západní Evropě mělo dobře, musí pět a půl miliardy lidí v třetím světě žít v bídě? Není pravda, že systém 
dvanáctky v zemích jihovýchodní Asie udržuje nízké ceny textilního zboží, počítačů a dalšího zboží, které 
známe ze supermarketů? 
 
Pro ty, kteří neví, co je systém dvanáctky, tak to je systém globalizačního kapitalismu, kde dvanáctileté děti 
dělají dvanáct hodin denně za dvanáct dolarů za rok. Jen bída třetího světa vytváří blahobyt v Americe a v 
Evropě. A nízké daně to nezachrání. Vždycky tady bude někdo, kdo bude pracovat za méně peněz, aby 
nezemřel hlady. A tam se lidumilní podnikatelé přesunou za vyššími zisky. Kdyby pracující v třetím světě měli 
stejné platy jako američtí pracující, byly by pak ještě ceny v supermarketech nebo na vietnamských tržištích 
tak nízké? 

 
Odpůrci EU
nás  přesvědčují,  že  „od  doby,  kdy  započal  proces 
evropské  integrace,  tempo  hospodářského  růstu  – 
a tedy i tempo růstu životní úrovně – v západní Evropě 
trvale  klesá.  Západní  Evropa  tak  dlouhodobě  ztrácí 
náskok  před  rychleji  rostoucí  jihovýchodní  Asií  a 
východní Evropou, a nyní dlouhodobě prohlubuje ztrátu 
za Spojenými státy“.  Růst,  růst,  růst  růstu  -  to je bůh 

všech liberálních ekonomů. – přitom všechno je pouze přesná hra s nepřesnými čísly. Dovedou o tom mluvit 
dlouhé hodiny, ale nevysvětlí nic. Chtěl bych vědět, jak se rychlý růst HDP v jihovýchodní Asii odráží na 
životní úrovni těch dvanáctiletých dětí (viz výše). Že by dneska braly už 13 dolarů ročně? 
 
Hospodářský  růst  měřený  v  HDP (hrubý  domácí  produkt)  se  dá  dobře  vypočítat  –  horší  je  to  s  jeho 
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 1993 - 2000 1997 - 2002
ČR 1,4 1,2
Maďarsko 3,1 4,3
Polsko 5,3 3,7
Slovensko 3,6 3,4
Slovinsko 4,0 4,0



zvyšováním. Zvláště pracujeme-li (jako oni) s procenty. Růst HDP o 1% v Mali nebude takový problém, jako 
v USA. Navíc totiž zvyšovat produkci (HDP) není dnes žádný problém. Problém je vyrobené zboží prodat. 
Další  problém  je  neustálé  zvyšování  produktivity  práce.  Ta  totiž  zvyšuje  nezaměstnanost.  A protože 
nezaměstnaní nemají peníze, nic nekupují. A tím dochází k dalšímu poklesu výroby a dalšímu propouštění. A 
to vše roztáčí kolotoč, ze kterého v kapitalismu nelze vyskočit. 
 
Znamená to mimo jiné zvládnout přechod k trvale udržitelnému rozvoji a v dlouhodobější perspektivě ke 
stacionární ekonomice a společnosti. To může pro liberální demokracie představovat nelehký úkol, jelikož 
jejich stabilita je v mnohém podmíněna ekonomickým růstem. Liberální ekonomika je založena na růstu 
HDP. Neustálý růst výroby je její podmínka. Jenže jak jsme si ukázali, svět (v současném stavu) dospěl k 
bodu, odkud nemá kam růst. Chybí odbyt. Chybí peníze. Teda ti, co by měli kupovat, nemají peníze, a ti co je 
mají, situaci nezachrání. 
 
Stacionární ekonomika je východiskem
Pod tímto pojmem je ukryta společnost a systém, který vyrábí jen tolik zboží, které je možno spotřebovat. Při 
takovém systému však nemůžou růst zisky akcionářů a to je něco, co se jim nebude líbit. Nakonec i životní 
úroveň pracujících by se snižovala. Mělo by to i svoje výhody. Nižší výroba by znamenala více volného času. 
Lidé by se mohli více věnovat kultuře, sportu a dalším činnostem volného času. Mohli by více cestovat a 
poznávat. Pro některé by to byla rána, jiní by to uvítali. Nakonec nežijeme proto, abychom pracovali, ale 
pracujeme, abychom dobře žili. 
 
Byla by tady i jiná možnost zachovávající vysokou výrobu, dokonce její růst. Znamenalo by to zvýšit spotřebu 
v rozvojových zemích. Zvýšit  spotřebu v rozvojových zemích znamená zvýšit platy pro jejich pracovníky. 
Proč by měli dělat za dolar nebo dva denně, když by mohli mít pět. Stejně je to mnohem méně než hodinový 
plat v USA nebo Evropě. Stejně všechny továrny jsou v rukou nadnárodních společností. Zvýšením platů a 
mezd vznikne poptávka po zboží vyráběného v USA a západní Evropě. To by mohlo udržet vysokou výrobu i 
životní úroveň v těchto zemích na dlouhou dobu. Co by však nešlo udržet, jsou vysoké dividendy a zisky. Je 
to však jediná cesta k udržení statu quo ve vyspělých zemích. Všechny jiné cesty vedou ke krachu. I tato 
možnost má však problém. Tím je situace v Číně. 
 
To, že Čína ( a nejen Čína, ale celá jihovýchodní Asie) platí svým zaměstnancům jen absolutně minimální 
mzdy, znamená, že je Čína schopna likvidovat miliony pracovních příležitostí nejen v jiných rozvojových 
zemích, ale i ve Spojených státech. Každoroční obchodní přebytek Číny vůči USA nyní převyšuje 100 miliard 
dolarů. Čína s pětinou světové populace je schopna zahltit světové trhy výrobky vyráběnými za dumpingové 
ceny. Za takové ceny, kterým nelze konkurovat. 
 
Nikdo v Evropě nebude pracovat a žít za podmínek jako čínský dělník. Tento problém známe velmi dobře z 
vlastní zkušenosti. Čína zlikvidovala u nás textilní i obuvnický průmysl a žádná naše vláda není schopna s 
tím něco udělat (nebo nechce??). A je jen otázkou krátkého času, než čínský export začne zahlcovat světový 
trh laciným zbožím i v dalších komoditách. 
 
Obě tyto varianty – jak stacionární ekonomika, tak zvýšení platů ve třetím světě - mají zásadní chybu – 
pokles zisků. To však nadnárodní monopoly nepřipustí, protože to už by nebyl klasický kapitalismus, jak ho 
známe dnes. Ovšem historie nedá ani na přání nadnárodních monopolů. Fukuyamův konec historie není 
pravděpodobný. Pod koly historie skončili otrokáři, feudálové a skončí i neoliberálové. Padesát nebo sto let 
pro historii není žádný čas.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
01.09.2003 l Nekrmte chudé , Respekt, Autor: Marek Fak
 
Jih už má plné zuby dotovaných potravin mocného Severu
 
Už příští týden se pozornost světa přesune od Iráku na opačný konec zeměkoule. Aktivisté, odboráři a další 
antiglobalisté zaplní ulice mexického letoviska Cancún, kde se povedou důležitá jednání Světové obchodní 
organizace (WTO) o rušení obchodních bariér s potravinami. Odpůrci globalizace by ale tentokrát rozhodně 
měli všem přítomným politikům držet palce. V zájmu chudých zemí totiž je, aby se dohodli. Nebude to však 
jednoduché. 
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Mléčná dráha nad Jamajkou
 
Devětačtyřicetiletý  Winston  Taylor  se  léta  živil  na 
karibském ostrově Jamajka jako farmář. Choval stádo 
pětadvaceti krav a mléko prodával firmě Nestlé, která 
pravidelně posílala do těžko přístupné horské oblasti 
Manchester  za  farmáři  náklaďák.  Z  podnikání  sice 
Taylor  nezbohatl,  ale  uživil  sebe,  ženu  a  tři  děti.  V 

průběhu devadesátých let se však situace na jamajském trhu mléka změnila. Přesněji řečeno objevila se 
nečekaná konkurence – dotované sušené mléko z Evropy, které velkým firmám umožnilo zpřísnit místním 
farmářům podmínky výkupu. 
 
Nestlé  v  lednu  2002  oznámila,  že  přestává  hradit  dopravu  mléka  z  kopců  do  svých  zpracovatelských 
provozoven.  Taylor  tedy  nějaký  čas  vozil  mléko  do  pětatřicet  kilometrů  vzdáleného  výkupu  sám,  další 
zpřísňování  podmínek  (například  dodat  mléko  brzy  ráno)  už  ale  podobně  jako  další  chovatelé  v  kraji 
nevydržel a jinou možnost, jak prodávat své mléko, v silné konkurenci nemá. V Manchesteru byl Taylor 
jedním z posledních, koho ještě živily krávy. Zatímco před třemi lety fungovalo v oblasti pětadvacet drobných 
mlékařů, dnes pracuje jen jediný. 
 
Podobných případů lze v rozvojových zemích nalézt bezpočet a všechny mají jedno společné: tamní farmáři 
doplatili na obchodní politiku zemědělských dotací, kterou praktikuje většina zemí vyspělého světa v čele s 
Evropskou unií a Spojenými státy. V případě Jamajky se navíc jedná o nešťastný souběh se špatně řízenou 
liberalizací obchodu. V roce 1992 Jamajka v rámci plnění podmínek rozvojové půjčky od Světové banky 
výrazně snížila clo na dovoz sušeného mléka. Téměř okamžitě následoval prudký růst dovozu této komodity 
z Evropské unie – za posledních deset let stoupl sušený příval čtyřikrát. Kvalitní a levné sušené mléko z 
Evropy tak rychle vytlačilo z lokálního trhu místní farmáře, jejichž podíl dnes činí jen 12 %. 
 
Mezi konkurenční výhody evropského sušeného mléka přitom patří snazší dostupnost (Nestlé je získává ve 
velkých jamajských přístavech, nikoli po konvičkách od farmářů vysoko v horách), atraktivnější balení, vyšší 
hygienické standardy a podobně. Výhodou rozhodující je však nižší cena, než jakou jsou schopni nabídnout 
jamajští farmáři. Ta nevyplývá z efektivnější výroby, lepších podnebních podmínek či velkovýrobních úspor. 
Mohou za ni dotace, kterými své výrobce sušeného mléka zahrnuje Evropská unie. Podle odhadů OECD pro 
rok  2001  téměř  polovina  tržeb  evropských  výrobců  mléka  nepochází  ze  svobodného  obchodu  se 
spokojenými zákazníky, nýbrž ze státních dotací a netržní ceny, uměle nadsazené pomocí dovozních cel a 
kvót. 
 
Situace je stejná i na trhu mnoha dalších zemědělských komodit, jako je rýže, kukuřice, pšenice, bavlna 
nebo cukrová třtina. Například podle odhadu Asociace jihoafrických výrobců cukru snížil dotovaný evropský 
cukr – prodávaný pod cenou svých výrobních nákladů – světové ceny o 20 až 40 % a vytlačuje v Jihoafrické 
republice z trhu malé farmáře. Přitom výroba tuny cukru stojí v Evropě 600 dolarů, zatímco v Jižní Africe 
pouhých tři sta. V polovině sedmdesátých let západní Evropa většinu cukru importovala, dnes je druhým 
největším  exportérem  na  světě.  Na  zahraničních  trzích  však  prodává  se  ztrátou,  kterou  výrobcům 
dorovnávají daňoví poplatníci. „Jižní Afrika by mohla být nejefektivnějším výrobcem cukru na světě, má k 
tomu  správné  podnební  předpoklady,“  tvrdí  Vish  Suparsad,  ředitel  oddělení  vnějších  vztahů  Asociace 
jihoafrických výrobců cukru. „Jenže vláda zemědělce nedotuje, a podmínky tím pádem nejsou rovné.“ 
 
Ochranářská  opatření  vůči  vlastním trhům nejsou  v  oblasti  zemědělské  výroby  populární  pouze  v  EU. 
Stejnou politiku  praktikuje  s  výjimkou Austrálie  a  Nového Zélandu celý  vyspělý  svět.  Na rozdíl  od nich 
rozvojové státy na dotace svých zemědělců nemají peníze a ochranářská cla často pod tlakem světových 
finančních institucí nebo chybou svých politických elit ruší. 
 
Globalizace proti chudobě
 
Mezi  nejznámější  a  nejautoritativnější  publikace na téma odvrácené tváře mezinárodního obchodu patří 
Překroucená pravidla a dvojí metr (Rigged Rules and Double Standards), kterou vydal loni Oxfam, britská 
nevládní organizace, která se zabývá chudobou a rozvojem třetího světa a lobbuje za otevření přístupu jejich 
zemědělských výrobků na trh vyspělých zemí. Více než třísetstránková práce se zabývá mnoha aspekty 
mezinárodního obchodu od globalizace nadnárodních společností přes liberalizaci obchodu až po patentové 
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 1990 1996 2000 2002
ČR 69 65 59 60
Maďarsko 52 47 52 57
Polsko 33 36 39 39
Slovensko 50 46 49 47
Slovinsko 69 66 69 74



právo, jedna kapitola je pak věnována pouze zemědělství. Autor zprávy Kevin Watkins, hlavní výzkumník 
Oxfamu, v ní argumentuje, že globalizace a mezinárodní obchod poskytují mocné nástroje k nastartování 
hospodářského růstu v rozvojovém světě a významnému snížení chudoby. Zároveň však dodává, že tato 
naděje se zatím nenaplnila, protože vyspělý svět používá trhy rozvojových zemí jako odbytiště pro přebytek 
dotovaných potravin, zatímco znemožňuje chudým zemím přístup na své trhy v pro ně strategický důležitých 
hospodářských odvětvích jako zemědělství nebo textil. „Dotace a obchodní bariéry znevýhodňují rozvojové 
země právě v těch odvětvích, kde mají velké komparativní výhody,“ říká Watkins. Podle červnového čísla 
časopisu Foreign Policy Magazine dosahuje celková ztráta rozvojových zemí v důsledku překážek exportu 
do zemí vyspělých 124 miliard dolarů, což je dvojnásobek celkové částky, kterou tyto země dostávají ve 
formě humanitární a rozvojové pomoci. 
 
Nejrozšířenější obchodní bariérou jsou dovozní cla, která fungují jako cenová přirážka dováženého zboží. 
Vývozce z rozvojové země pak nemůže s původně levnějším výrobkem srovnatelné kvality na evropském či 
americkém trhu uspět. Zatímco počátkem osmdesátých let byla průměrná celní ochrana trhu průmyslových 
zemí okolo 10 %, během dvaceti let klesla o polovinu. To však neplatí pro jednu z mála oblastí, kde může 
rozvojový svět konkurovat na světovém trhu vyspělým státům – pěstování obilovin, ovoce, zeleniny apod. V 
takových případech celní ochrana může dosahovat i přes 100 %. 
 
Avšak to, co nejvíce devastuje zemědělství nejchudších zemí, je zmiňovaný systém dotací. Díky nim mohou 
vyspělé státy vyvážet přebytky své zemědělské produkce za exportní ceny, které jsou nižší než výrobní 
náklady zemědělců v chudých zemích. Ti tedy nejen že nemohou pronikat na západní trhy, ale ztrácí také u 
sebe doma. 
 
Například Spojené státy, největší světový exportér kukuřice, vyváží tuto plodinu za 80 % výrobních nákladů a 
pšenici za pouhé dvě třetiny nákladů. Evropská unie vyváží podle studie Oxfamu sušené mléko a pšenici za 
zhruba  polovinu  výrobních  nákladů,  cukr  pak  za  pouhou  čtvrtinu.  Dumping  je  ve většině  dalších 
hospodářských odvětví nezákonný a postižené země se proti  němu tvrdě brání, obchodní pravidla WTO 
však dočasně vyjímají zemědělství z tržní disciplíny. 
 
Nedostatečná  pravidla,  hospodářská  moc  vyspělých  zemí  a  slabá  vyjednávací  pozice  či  určitá  naivita 
chudých zemí tak míchá koktejl smrtelně nebezpečný pro lokální zemědělskou výrobu. A jejich zánik má 
fatální následky – i když se někdy na první pohled zdá, že dovoz levných a dotovaných potravin do zemí 
třetího světa je vlastně službou místním obyvatelům, kteří se často potýkají s jejím nedostatkem. Například 
na Jamajce si dnes může nákup mléka pro své děti díky nižší ceně dovolit větší množství rodin. Taková 
úvaha však platí pouze dočasně a ve velmi krátkém horizontu. Sedmdesát procent obyvatel nejchudších 
zemí světa pracuje v zemědělství, jehož kolaps vinou dovozu dotovaných potravin znamená finanční krach 
místních farmářů. Těm pak levnější mléko nepomůže, neboť bez zdroje příjmů na ně nemají peníze. 
 
Vylít až v Africe
 
Synonymem  pro  zemědělské  dotace  v  Evropské  unii  je  tzv.  Společná  zemědělská  politika  (Common 
Agricultural Policy, CAP). Vznikla v roce 1962 a jejím cílem bylo mimo jiné zajistit potravinovou soběstačnost 
západní Evropy, poskytnout zemědělcům životní úroveň srovnatelnou s jinými oblastmi hospodářství a ustálit 
trh  zemědělských  výrobků  pomocí  předem  zaručených  cen.  Evropa  si  stále  velmi  dobře  pamatovala 
nedostatek a hlad druhé světové války a společenskou nestabilitu, kterou nedostupnost potravin přináší. 
Státní  pomoc  zemědělcům  navíc  v  prvním  desetiletí  své  existence  zaznamenala  obrovský  úspěch. 
Zemědělská  výroba  prudce  vzrůstala,  tehdejší  Evropské  hospodářské  společenství  dosáhlo  potravinové 
soběstačnosti a náklady na potraviny se staly relativně malou součástí rodinného rozpočtu. 
 
V polovině sedmdesátých let  však předimenzované evropské zemědělství  začalo produkovat  stále větší 
přebytky. V televizi se objevovaly hromady hnijícího masa, na pole se vylévaly tisíce hektolitrů mléka a vína, 
po kterých nebyla poptávka. CAP se stala synonymem pro špatné řízení a nehorázné plýtvání a množily se 
hlasy požadující její reformu. Těch proběhlo několik, ale na začátku třetího tisíciletí je zemědělská politika 
stále jedním z nejnaléhavějších problémů Evropské unie a zemědělství jedním z nejméně efektivních oborů, 
kde daňoví poplatníci utratí spoustu peněz. Přesně řečeno 42 miliard eur, tedy přes 40 % unijního rozpočtu. 
Hospodářské přebytky se již nenechávají hnít na polích, ale stále častěji se vyvážejí za dumpingové ceny do 
zemí třetího světa, kde decimují místní zemědělství. 
 
Ani potraviny pro domácí spotřebitele nejsou už kvůli CAP levnější. Podle údajů organizace CAFOD, britské 
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katolické nevládní organizace, která se též zabývá obchodem s třetím světem a lobbuje za volný obchod a z 
jejíž publikace Dumping on the Poor pochází též případová studie jamajského farmáře Winstona Taylora, 
stojí CAP průměrnou evropskou čtyřčlennou rodinu ročně téměř 1400 dolarů na daních a vyšších cenách 
potravin. Tyto peníze dostanou farmáři, zpracovatelé, vývozci. 
 
Symbolem stávajícího systému CAP se staly evropské krávy. Zatímco mléko se dotuje zhruba z poloviny, v 
případě hovězího masa pocházejí  tři  čtvrtiny příjmu producentů z dotací a nafouknutých cen v důsledku 
ochranářských opatření EU. Podle údajů FAO, organizace OSN pro výživu a zemědělství, získává průměrná 
kráva v  EU roční  dotaci  ve  výši  436 amerických dolarů,  což je  na úrovni  průměrného ročního hrubého 
domácího produktu (HDP) na jednoho obyvatele subsaharské Afriky. Na krávu americkou lze vyinkasovat 
„pouze“ 150 dotačních dolarů ročně. 

Kdo dostane víc
 
Zpráva  Oxfamu  z  roku  2002  vzbudila  vstřícnou  reakci.  Evropská  unie,  která  byla  ze  všech  hlavních 
hospodářských bloků podrobena kritice nejtvrdší, vydala 34stránkovou reakci, ve které se podrobně zabývá 
argumenty Oxfamu. Jeho report označila za „užitečný, většinou vyvážený a fakty podložený příspěvek“ do 
diskuse o globalizaci a mezinárodním obchodu, kritizuje jej však za „občasné přehánění a zjednodušenou 
analýzu“. Čtenáře pak přesvědčuje čísly o tom, že díky snižování obchodních bariér roste od roku 1995 
dovoz zboží z třetího světa do EU ročně v průměru o patnáct procent. Brusel také namítá, že rozvojové 
země  jsou  připraveny  o  příležitosti  nikoli  překážkami  v obchodu  s  vyspělým  světem,  nýbrž  vlastními 
zkorumpovanými režimy. „Souhlasíme se zprávou Oxfamu, že ekonomická situace v subsaharské Africe se v 
posledních  letech  zhoršuje,“  praví  se  v reakci  EU.  „Z  toho  však  jistě  nelze  vinit  nedostatek  přístupu  k 
vyspělým trhům. Většina afrických zemí má na evropské trhy přednostní přístup a je na nich, jak této výhody 
využijí.“ Nic to ovšem nemění na tom, že u citlivých komodit (například zmiňovaný cukr) zůstávají bariéry 
nepřekročitelné. 
 
Konstruktivně se k námitkám k ochranářství v oblasti zemědělství vyjádřila i WTO a vláda Spojených států 
amerických. „Zprávu Oxfamu jsem přivítal. Je zdravá, užitečná a doufám, že zástupci všech 144 členských 
států si ji přečtou,“ prohlásil před rokem v reakci generální ředitel WTO Mike Moore. Dodal však, že WTO už 
podniká důležité kroky, které vedou k odstranění bariér přístupu na vyspělé trhy: mnohé návrhy Oxfamu, jako 
například  snížení  zemědělských  dotací  a  eliminace  cel  a  dovozních  kvót,  jsou  na  jednacím stole  jako 
součást dohody mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi z rokování WTO v roce 2001 v katarském Dauhá. 
Zástupce  ministra  zahraničního  obchodu  Spojených  států  Grant  Aldonas  označil  v  panelové  diskusi  s 
Kevinem Watkinsem na Carnegie-Mellon University zprávu Oxfamu za „krok správným směrem k nápravě 
pravidel,  která jsou v jádru špatná“ a přislíbil,  že USA konstruktivně podpoří  důsledné obhájce volného 
obchodu. 
 
Problém ale je, že v současné době podporují Spojené státy volný obchod v zemědělství pouze rétoricky. V 
roce 2002 totiž vstoupil v platnost Zákon o bezpečnosti farem a venkovských investic, který do amerického 
zemědělství napumpuje v příštích deseti letech 180 miliard dolarů. Peníze dostanou výrobci, zpracovatelé a 
distributoři zemědělských výrobků ve formě přímých vládních dotací podobně jako v EU. Americká vláda 
zvýšila  dotace  patrně  proto,  aby  Američané  mohli  konkurovat  na mezinárodním  trhu  Evropanům. 
Zemědělství jako takové mají sice efektivnější, ale dotace situaci obracejí. Dotace zatím v USA tvoří „pouze“ 
čtvrtinu zemědělských tržeb a nový zákon je přibližuje výrazněji  evropským poměrům. Ze zemí Latinské 
Ameriky  se  proto  okamžitě  ozvaly  protesty  a  nový  americký  zemědělský  zákon  vážně  ohrožuje 
připravovanou zónu volného obchodu FTAA, která má s výjimkou Kuby zahrnovat celý americký kontinent. 
Strach z otevření hranic dumpingu zemědělských výrobků mají zejména Brazílie a Argentina. 
 
Business Bushovi nevěří
 
Na neudržitelnosti současného stavu se shodnou představitelé všech částí politického spektra. Současný 
stav kritizují z víceméně stejných důvodů liberální ekonomové, vlády vyspělého i rozvojového světa, nevládní 
organizace jako Oxfam nebo CAFOD. Nespravedlnost stávající situace a zničující vliv, který má současná 
zemědělská  politika  vyspělých  zemí  na  rozvojový  svět,  kritizují  všechna  renomovaná periodika.  Političtí 
představitelé vyspělého světa vesměs s hodnocením souhlasí. Na zasedání WTO v listopadu 2001 v Dauhá 
přislíbili  rozvojovým  zemím  zásadní  reformy,  které  by  měly  vést  nejenom  k  postupnému  odstranění 
překážek, jako jsou cla a kvóty, ale i k úplné likvidaci zemědělských dotací. 
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Administrativa prezidenta Bushe přes prudké navýšení dotací zemědělství v loňském roce požaduje, aby byl 
tento výmysl urychleně odbourán. „Když bohaté země dotují zemědělské vývozy, brání to chudým zemím ve 
vybudování vlastního zemědělského sektoru. Navrhuji proto všem vyspělým zemím, včetně našich partnerů 
v Evropě, okamžitou likvidaci dotací zemědělského exportu do rozvojových zemí,“ prohlásil Bush 21. května 
2003. Časopis Business Week však pochybuje o důvěryhodnosti tohoto prohlášení a o tom, že je lze brát 
vážně. Ve světle loňského masivního nárůstu zemědělských dotací a ochranářských opatření ve prospěch 
neefektivních  amerických  výrobců  oceli  je  prý  Bushova  oddanost  principům volného  obchodu  až  příliš 
politicky pružná. Evropská unie a Japonsko jsou pro pomalejší přístup. 
 
Skeptici navíc poukazují na to, že výdaje na zemědělské dotace nepálí rozvinuté země tolik jako reforma 
penzijních systémů nebo výdaje na zdravotnictví. Podle OECD byla celková suma přímých dotací všech 
vyspělých zemí za rok 2001 těsně nad hranicí 200 miliard dolarů, což odpovídá méně než 1 % celkového 
HDP vyspělého světa (západní Evropa, USA, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland). V zemědělství vyspělých 
zemí pracují zhruba 4 % lidí a vyprodukují 2 % celkového HDP. 
 
Ekonomicky tedy zemědělci nepředstavují velký problém, politicky ale ano: na demonstracích jsou hodně 
slyšet.  Důležitou  roli  v  udržování  statu  quo  hrají  i  zájmy  velkých  zpracovatelů.  Zatímco  mediálně  se 
zemědělské problémy ztotožňují  s obrázky krav,  vepřů a drobných zemědělců pochodujících pařížskými 
ulicemi, dotace putují většinou k zpracovatelům, vývozcům a nadnárodním korporacím, tedy těm článkům 
nabídkového  řetězce,  které  mohou  díky  své  velikosti  a  finančním  možnostem  lépe  ovlivňovat  politiku. 
Sedmdesát procent fondu CAP získává 20 % největších výrobců, naopak 40 % malých farmářů dostává osm 
procent dotací. 
 
Na břehu zálivu
 
Počátkem letošního roku WTO navrhla program úplného odbourání dotací během příštích deseti let, na tak 
rychlý scénář ale Brusel určitě nepřistoupí. Ukázalo to jarní jednání o reformě evropské zemědělské politiky. 
Komisař Franz Fischler původně ohlašoval „radikální obrat“, ten ovšem několik zemí v čele s Francií do 
značné míry  zmírnilo  a  dohodnutý kompromis  budí  rozpaky.  „Evropské zemědělské reformy mohou být 
radikální z pohledu EU, ale nebudou tak dostatečné, aby uspokojily zbytek světa,“ napsal britský týdeník 
Economist. 
  
Radikálnost obratu spočívá v tom, že se postupně zruší přímá úměra mezi výší dotací a výší produkce, tzv. 
de-coupling (více o této reformě na www.respekt.cz). Kritici komisi ale vyčítají, že nástup reformy začíná 
příliš pozdě (v roce 2005 s možností pro členské státy oddálit start až do roku 2007), oddělení výše dotací od 
výše produkce je u některých komodit jako hovězí či obiloviny pouze částečné a členské státy navíc mohou 
dorovnávat úbytek dotací z fondu CAP ze svých národních rozpočtů. Například výrobě cukru se reforma 
vyhýbá úplně. Naděje tedy zůstává v tom, že státy EU slíbily jednat dál o reformě příští rok. 
 
Co se tedy bolestně rodilo jako evropský kompromis, nebude zřejmě pro partnery v WTO příliš atraktivní. 
Když  počátkem  srpna  provedla  australská  Univerzita  v  Adelaide  průzkum  mínění  předních  světových 
obchodních expertů, plné dvě třetiny dotázaných věštily cancúnské schůzce krach v jednání o zemědělské 
tematice. „Situace je vážná. Evropská unie a Japonsko nejsou schopny splnit dohody z Dauhá o podstatných 
škrtech v dotacích,“ kritizoval své partnery australský ministr obchodu Mark Vaile na neformálním zasedání 
25 ministrů  koncem července  v  Montrealu.  Zatím poslední  jednání  před  setkáním v  Cancúnu proběhlo 
třináctého  srpna  mezi  EU  a  Spojenými  státy.  Na  závěr  bylo  zveřejněno  komuniké,  ve  kterém  se  obě 
mocnosti zavazují ke spolupráci na dalších jednáních o zemědělské liberalizaci; i tento dokument však byl 
pro  nedostatek  konkrétních  návrhů  přijat  ostatními  partnery  skepticky.  Oxfam  jej  dokonce  označil  za 
„extrémní zklamání“. 
 
Na rozhodujícím jednání v mexickém Cancúnu tedy hrozí ponurá nálada. Za více než rok a půl od minulého 
summitu  v  Dauhá  se  v  zemědělství  mnoho  nezměnilo  a  rozvojové  státy  mají  pocit,  že  vyspělý  svět 
liberalizuje obchod pouze tehdy, když mu to slibuje přístup na nové trhy, avšak neopětuje stejnou mincí. Více 
se dozvíme až z výsledků schůzky WTO 10.–14. září na břehu blankytně modrého Mexického zálivu. 
 
Co s živými zvířaty?

 Světový obchod s potravinami má jednu zvláštnost, která do určité míry maže černobílý obraz cancúnského 
jednání jako boje dotacemi rozmazleného Severu proti chudému Jihu. Podstatná část zemědělské produkce 
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totiž souvisí se živými zvířaty. Už několik let trvající debata přitom řeší zcela zásadní otázku: má se se 
zvířaty zacházet stejně jako s cukrem nebo třeba počítači? Jsou běžným zbožím, pro které mají platit běžná 
pravidla volného obchodu? WTO a do značné míry i rozvojové země tvrdí, že ano. Naopak Evropská unie a 
v  některých  případech  také  Spojené  státy  tvrdí,  že  ne.  Každý  člověk,  který  alespoň  jednou  navštívil 
velkochov slepic či prasat nebo cosi zaslechl o zvířecích transportech, patrně uzná, že pozice EU je blíže k 
pravdě. 
 
Jedna věc jsou transporty: v nich platí veterinární normy (povinné přestávky, minimální prostor pro zvířata, 
napájení cestou), které se ale obvykle nedodržují. Ochránci zvířat tedy požadují, aby se mezinárodní obchod 
s živými hospodářskými zvířaty zakázal úplně. Tím se patrně jednání v Cancúnu nebude zabývat. Řeč by 
však mohla přijít na druhý problém: tím je ochrana zemí, které zavádějí přísné ekologické normy pro chovy 
zvířat. A to je především EU. Příklad: pokud Unie zakáže drastické klecové chovy slepic, musí mít možnost 
zatížit daní dovoz takto chovaných zvířat z jiných států. Podobně u prasat: EU stále zvětšuje jejich výběhy, 
zatímco USA zůstávají u tvrdých norem (půl metru čtverečního na jednoho dospělého vepře a necitlivě brzké 
odstavování selat od matky). Pokud WTO nepovolí v tomto směru Evropské unii výjimku, všichni ohleduplní 
chovatelé prasat a slepic v EU zkrachují. Trh totiž zaplaví levnější „zboží“ z brutálních velkochovů v USA, 
Číně nebo na Filipínách. Ochrana jejich chovů je tedy nutná. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
28.08.2003 l České ministerstvo průmyslu: obchod životní prostředí nepoškozuje, Ekolist, 
Autor: Radek Svítil
 
Ministři obchodu ze 146 zemí se v září sejdou v mexickém pobřežním letovisku Cancúnu. Nebude to však, 
alespoň oficiálně, za účelem dovolené. Komisař Evropské unie pro obchod Pascal Lamy si  již  dokonce 
postěžoval,  že  kvůli  ambicióznímu  programu  jednání  5.  ministerské  konference  Světové  obchodní 
organizace (WTO) nejspíš nebude mít čas zaskočit si na pláž. 
 
Jednání v Cancúnu je další ze série konferencí v rámci tzv. "rozvojového kola jednání", zaměřeného na 
podporu rozvojových zemí a jejich většího integraci do světového obchodu. Toto kolo započalo konferencí v 
Doha v listopadu 2001 a mělo by skončit v roce 2004. 
 
Program  jednání  zahrnuje  řadu  oblastí:  zemědělství,  průmyslové  zboží,  služby,  léčiva,  investice, 
transparentnost při  vládním rozhodování, životní prostředí a další.  Zprávy z přípravných jednání (ministři 
samozřejmě nezačnou tyto  otázky řešit  až po příjezdu do Mexika)  poukazují  na závažné rozpory mezi 
členskými státy WTO. V jednotlivých otázkách vznikají nejrůznější spojenectví. 
 
Například v otázce vztahu mnohostranných dohod o životním prostředí (to je například Rámcová konvence 
OSN o změnách klimatu) a WTO proti sobě stojí vyspělé státy (konkrétně EU, USA, Kanada, Japonsko, 
Austrálie, Norsko a Chile) a rozvojové země. Vyspělé státy si přejí stálou účast zástupců těchto dohod na 
jednáních WTO, což řada rozvojových zemí odmítá. Obávají se toho, že by zástupci mnohostranných dohod 
o životním prostředí získali příliš silný vliv na jednání WTO. 
 
Za tímto postojem rozvojových zemí se patrně skrývá úvaha, že případné přísnější požadavky na ochranu 
životního prostředí by zdražily jejich produkci a snížily její konkurenceschopnost na světových trzích. 
 
V této souvislosti je zajímavý určitý rozpor mezi postojem EU a českého Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Evropský komisař pro obchod Pascal Lamy ve svém článku doslova napsal: "Obchod má vliv na životní 
prostředí.  Jestliže chceme dostát  svým závazkům vysloveným na četných sumitech o trvale udržitelném 
rozvoji, musíme podle nich jednat i ve WTO. (...) EU je vůdčí silou snah o to, aby WTO vzala ekologická 
pravidla do úvahy při svém rozhodování. V tomto směru jsme již ušli kus cesty navzdory zdráhavosti těch, 
kdo toto opět vidí jako ochranářská opatření v přestrojení." 
 
K těm, kdo vidí ekologická pravidla jako zamaskovaná opatření na ochranu vlastních trhů, se možná řadí i 
české Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na svých stránkách totiž uvádí: "V první řadě je nezbytné vyřešit 
slučitelnost pravidel mnohostranných environmentálních dohod s pravidly WTO. Obchod jako takový není 
příčinou degradace životního prostředí  a proto i  přijímání obchodních opatření  za účelem dosažení  cílů 
odsouhlasených v environmentálních dohodách musí být zvažováno jako poslední alternativa po vyčerpání 
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všech jiných možností." 
 
Velké spory panují  také v oblasti  zemědělství. Cílem jednání (a smyslem existence WTO) je liberalizace 
mezinárodního obchodu. Prakticky to vypadá tak, že jednotlivé státy prosazují odbourání bariér (např. cel či 
dotací) v těch oblastech, kde se jim to z nějaké důvodu hodí, a naopak jejich zachování v jiných. 
 
Tak  USA a  EU  nedávno  předložily  návrh  na  snížení  cel  pro  zemědělské  produkty,  ovšem  současné 
předpokládají  možnost zachování státních dotací pro zemědělce. Proti  tomuto návrhu se postavily nejen 
některé rozvojové země v čele s Indií, ale i velcí vývozci zemědělských produktů vedeni Austrálií. 
 
Nelze ovšem říci, že USA a EU jsou v jednáních na "jedné lodi". Velké rozpory mezi nimi panují například v 
oblasti geneticky modifikovaných organismů (USA jsou jejich propagátorem, EU je výrazně obezřetnější) či 
patentů na léky (což souvisí s jejich cenou a tedy dostupností pro obyvatele chudých zemí). 
 
Výsledek cancúnských jednání si v tuto chvíli nikdo netroufá odhadnout. Hlavní americký vyjednavač Alen 
Johnson již varoval, že je možné, že konference nedospěje k žádnému výsledku. Jeho zástupce Petr Algeier 
je o něco optimističtější. Je předčasné hovořit o tom, že jednání v Mexiku směřuje ke katastrofě, uvedl podle 
agentury Reuters. 
 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
22.08.2003 l  Jak Mezinárodní měnový fond způsobil hospodářskou katastrofu v Maďarsku, Britské 
listy, Autor: Pongrac Nagy
 
Pongrac Nagy: From Command to Market Economy in Hungary under the Guidance of the IMF (Od příkazní 
k tržní ekonomice v Maďarsku pod vedením MMF), Akademiai Kiado, Budapešť 
 
George  Monbiot,  komentátor  deníku  Guardian,  shrnul  tento  týden  hlavní  argumentaci  nové  knihy 
maďarského ekonoma (viz výše) o katastrofálních důsledcích aplikace ekonomické politiky Mezinárodního 
měnového fondu po pádu komunismu v Maďarsku:
 
Když začalo  Maďarsko  koncem osmdesátých  let  demokratizovat  svůj  systém,  mohlo  použít  celou  řadu 
ekonomických alternativ. Avšak naivní a důvěřivá maďarská vláda přijala tvrzení západních mocností, že prý 
neexistuje žádní jiná alternativa než přijmout politiku Mezinárodního měnového fondu. 
 
Pokud neschválí  hospodářskou politiku  určité  země Mezinárodní  měnový  fond,  ta  země nemůže získat 
zahraniční  kapitál.  Postkomunistické  Maďarsko  potřebovalo  zahraniční  kapitál  jen  z  jediného  důvodu: 
potřebovalo splatit svůj obrovský zahraniční dluh. Maďarsko mohlo, stejně jako to učinily mnohé jiné země, 
zažádat o úlevy při splátkách, ale MMF, navzdory důkazům o opaku, varoval maďarskou vládu, že by to 
odradilo zahraniční investory. Jedinou alternativou bylo realizovat politiku, kterou doporučoval MMF. 
 
MMF  vždy  doporučuje  jedinou  politiku.  Vlády  musejí  omezit  objem  peněz  a  úvěrů,  otevřít  dveře 
zahraničnímu  kapitálu,  zprivatizovat  státní  majetek  a  omezit  veřejné  výdaje.  MMF  ospravedlňuje  tyto 
požadavky tak, že přesvědčuje země, na něž se zaměřil, že trpí nezvládnutelnými dluhy a rychle rostoucí 
inflací. 
 
Tak v roce 1990 Mezinárodní měnový fond oznámil Maďarsku, že se stalo obětí inflační krize. Ceny stouply v 
roce 1989 o 17 procent! Ve skutečnosti však tento cenový vzrůst nezpůsobila inflace (tj. poptávka převyšující 
nabídku), ale hlavně politické změny, jako zavedení DPH a zrušení dotací. MMF trval na tom, že k zvýšení 
cen došlo v důsledku přemíry poptávky. 
 
Nejlepším způsobem, jak omezit  poptávku, tvrdil  MMF, je omezit  množství peněz, které mohou půjčovat 
banky. Tak v letech 1990 – 1996 zajistila maďarská ústřední banka, aby se objem úvěrů, který byl k dispozici 
podnikatelům, snížil o padesát procent. Okamžitým a předpověditelným důsledkem bylo, že úrokové míry 
radikálně  stouply  (na  50  procent!)  a  po  celém  Maďarsku  začaly  podniky  krachovat.  Zaměstnanci  byli 
propouštěni  a  platy  byly  snižovány.  MMF,  píše  Nagy,  "uměle  uvrhl  maďarské  hospodářství  do  největší 
hospodářské deprese, jakou kdy země zažila v době míru". V letech 1990 – 1993 poklesl maďarský HDP o 
18 procent. 
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Tato léčba ovšem inflaci nevyléčila, naopak ji způsobila. V letech 1993 – 1996 stouply ceny o 130 procent. 
Nebylo to proto, že stoupala poptávka, ale prostě proto, že neklesala tak rychle jako nabídka. Avšak MMF 
znovu začal "řešit" tento problém, jako by byl způsoben nezvládnutelně velkou nabídkou. Požadoval další 
hospodářské restrikce, které přirozeně uvrhly Maďarsko hlouběji do hospodářské deprese. 
 
Aby  Maďarsko  mohlo  splácet  své  dluhy,  MMF  požadovalo,  aby  zlikvidovalo  většinu  veřejných  služeb 
a zprivatizovalo skoro veškerý státní majetek. Celé hospodářské sektory byly prodány rychle a za babku, 
důsledkem bylo to, že nad nimi zahraniční korporace získaly kompletní kontrolu. Maďarsko pak bylo nuceno 
zavést snad nejregresivnější daňovou politiku na světě – 43 procent státních příjmů pocházelo z daní ze 
spotřeby, jen 20 procent z daní z příjmu a 14 procent z podnikatelských daní. 
 
Všechno toto se odehrávalo v naprosté tajnosti – všechny programy MMF jsou přirozeně tajné. MMF šíří lži: 
tvrdí, že prostě jen schvaluje "vládní ekonomický plán", který vypracovala samotná vláda dané země. Tento 
plán však ve skutečnosti píše MMF a postižené vlády ho jen podepisují. Tento plán je rozsáhlý a nesmírně 
podrobný a řídí hospodářský život země po dobu jednoho až tří let. Je stoprocentně tajný. 
 
Půldruhého milionu lidí (téměř třicet procent pracovních sil) přišlo v Maďarsku o zaměstnání. Platy těch, kteří 
si zaměstnání udrželi, poklesly o 24 procent, důchody poklesly o 31 procent. Roku 1996 žila většina lidí na 
hranici chudoby. V letech 1989 - 1998 stoupla v Maďarsku zločinnost o 166 procent. Byl to proces, který byl 
všeobecně chválen jako "triumf kapitalismu". 
 
Pak, v roce 1996, najednou, bez jediného veřejného oznámení či vysvětlení, se politika změnila. Bankám 
bylo  znovu  dovoleno  začít  poskytovat  úvěry  a  hospodářská  recese  tedy  okamžitě  skončila.  Během 
následujících čtyř let stoupla průmyslová výroba o 45 procent a HDP o 21 procent. 
 
Experiment měl jasný výsledek, argumentuje autor: Aplikujete recept MMF a vaše ekonomika se rozloží. 
Přestanete a vaše ekonomika zaznamená ozdravění. Opakovalo se to mnohokrát: v Thajsku, v Jižní Koreji, v 
Indonésii,  v Rusku, v Argentině. Finanční  liberalizace a nucená restrikce, diktovaná MMF, vždy vyvolala 
hospodářskou  krizi,  která  skončila,  jakmile  byla  tato  omezení  zrušena.  Země,  které  odmítly  přijmout 
medicínu MMF (Malajsko, Čína, Polsko) prosperovaly, zatímco jejich sousedé se potýkali s potížemi. 
 
Proč tedy aplikuje MMF stále tentýž recept na katastrofu? Velmi to vyhovuje jeho sponzorům. MMF působí 
většinou v chudých zemích a plně ho ovládají západní bohatí. Jak tvrdí ekonom Joseph Stiglitz, programy 
MMF odrážejí "zájmy a ideologii západní finančnické komunity". 
 
Desmond Tutu jednou poznamenal: "Když přišli misionáři do Afriky, měli bibli a my jsme měli půdu. Řekli 
nám: 'Zavřeme všichni oči a modleme se.' Když jsme je otevřeli, my jsme měli bibli a oni měli naši půdu." 
 
Maďarům  předložili  po  pádu  komunismu  západní  ekonomičtí  misionáři  bibli  hospodářské  ortodoxie. 
Prostřednictvím  tajnůstkářství  a  podvádění  zajistil  MMF,  aby  Maďaři  zavřeli  oči.  Když  je  otevřeli,  jejich 
hospodářství vlastnily zahraniční banky a korporace, státní sektor ustoupil zahraničnímu kapitálu, strukturní 
nezaměstnanost  vytvořila  poslušné  a  zoufalé  pracovní  síly.  MMF,  jinými  slovy,  zorganizoval  rozkradení 
celého  státu.  Kolikrát  se  to  musí  stát,  než  si  uvědomíme,  co  se  vlastně  děje,  uzavírá  britský  autor  v 
renomovaném deníku.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
18.08.2003 l Hospodářský růst – tabuizované téma?, Britské listy, Autor: Jaroslav Krajči
 
Dnes se hodně mluví o reformě veřejných financí, o deficitech státního či veřejných rozpočtů, ale již méně 
nebo skoro vůbec ne o celkové hospodářské politice a o jejím výsledku - hospodářském růstu. Nanejvýš si 
občas přečteme nějakou sentenci, že ekonomika poroste rychleji či pomaleji. Celkově to však vypadá tak, že 
všichni jsou spokojeni a na tomto tématu vlastně není nic, čím se zabývat.
 
Je zajímavé, že si téměř nikdo neklade otázku o úspěšnosti vládních hospodářských politik za posledních 
deset let. Pokud tomu tak je, pak pouze ve vazbě na deficity rozpočtů, ale již nikoli o tom, jak rychle se naše 
ekonomika rozvíjela, zda tento hospodářský růst vytvářel nová pracovní místa, zda se zmenšovala mezera 
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mezi námi a vyspělými zeměmi EU. 
 
Podíváme-li  se  totiž  na výsledky české hospodářské politiky  v  průběhu posledních deseti  let  z hlediska 
rychlosti hospodářského růstu, sotva můžeme být spokojeni. 
 
Tempa růstu HDP v ČR a vybraných zemích vstupujících do EU (roční průměr v %) 
 
Aby nebylo pochyb – tato data pocházejí ze zdrojů Evropské komise a pokud se někde liší do jiných dat o 
desetinu bodu, je to možné, ale sotva to něco podstatného změní na tom, jaký je celkový obraz vývoje české 
ekonomiky za posledních deset let.  Rozvíjeli  jsme se nejpomaleji  mezi přistupujícími zeměmi a dokonce 
jsme se dokázali od průměru zemí EU 15 vzdálit, protože náš hospodářský růst byl pomalejší. 
 
Lze tedy říci,  že naše hospodářská politika byla z tohoto pohledu nejméně efektivní či  nejméně účinná. 
Dosahovat růstu kolem jedna a půl procenta ročně po dobu deseti let je sotva něco lepšího než stagnace, 
zejména s přihlédnutím k potenciálu, která tato země má. Vždyť naše ekonomika působí ve stejném teritoriu 
jako naši sousedé, kteří se dokázali rozvíjet dvakrát až třikrát rychleji a to po celé desetiletí.
 
Výsledky  takové  stagnace  hospodářského  růstu  se  bohužel  začínají  projevovat  i  na  relacích  naší 
ekonomické úrovně vůči evropské patnáctce či přistupujícím zemím a našem postavení mezi nimi.
 
Hrubý domácí produkt na obyvatele 
parita kupní síly, EU=100
 
Pozn.:  údaje  jsou čerpány  z publikace Ekonomické  a  sociální  souvislosti  integrace ČR do EU,  RASES 
květen 2002 a Statistics in focus 2/2003, EC 2002. 
 
Analýza těchto  dat  je,  bohužel,  vůči  pozici  ČR nemilosrdná.  V průběhu posledních deseti  let  jsme své 
postavení na čele přistupujících zemí ztratili a to v rozsahu, který je velice markantní. Vezmeme-li v úvahu 
např. rozdíl, který byl mezi námi a Maďarskem na počátku transformace a který se dnes v podstatě vytratil, 
neboť  již  máme téměř  shodnou ekonomickou  úroveň,  stejně  jako  odstup,  který  se  za  těchto  deset  let 
rozevřel  oproti  tehdy  stejně  rozvinutému  Slovinsku,  pak  tato  čísla  by  měla  být  varující  a  měla  by  být 
podnětem pro vážné zamyšlení nad naší hospodářskou politikou. 
 
Je téměř jisté, že nás ČSÚ v příštích dnech překvapí  dalším přepočtem HDP – už takový přepočet byl 
avizován  –  ale  i  ten  sotva  změní  podstatu  problému,  o  který  nám  jde  –  pomalý  hospodářský  růst 
a neschopnost  naší  ekonomiky  udržet  vyšší  úroveň hospodářského  růstu  a  reálně  se přibližovat  úrovni 
vyspělejších zemí. 
 
Měli  bychom si  zcela  vážně  položit  otázku,  proč  česká  ekonomika  není  schopna posledních  deset  let 
dosahovat stabilního a vyššího tempa růstu, proč jako jediná země jsme ztratili bezmála 10 bodů tj. sedminu 
ze svého relativního postavení vůči zemím EU.
 
Podíváme-li  se  na devadesátá  léta,  pak  průběh  hospodářského  růstu  byl  takový,  že po nevyhnutelném 
transformačním  poklesu  na  počátku  devadesátých  let,  se  dostavilo  krátké  oživení,  které  bylo  vzápětí 
vystřídáno dalším tříletým hospodářským poklesem. Po obnovení růstu na přelomu století se dnes znovu 
rýsuje možnost zpomalení růstu – možná jako reakce na útlum hospodářské aktivity v okolní Evropě, možná 
jako důsledek neúčinné hospodářské politiky využívající jen krátkodobě působících růstových faktorů. 
 
Příčiny pomalého růstu ?
Budeme-li pátrat po příčinách takového vývoje – a měli bychom se nad nimi alespoň zamyslet – odpověď 
nebude snadná. Možná, že jedna z příčin leží v kuponové privatizaci, která v ČR proběhla v míře největší ze 
všech  vzpomenutých  zemích  (kromě Slovenska).  Zní  to  možná paradoxně,  ale  není  to  zase  tak  příliš 
vzdálené od reality. Všechny uvedené země totiž byly na počátku devadesátých let zasaženy obdobnými 
problémy – zhroutil se tehdejší systém hospodářský, zhroutily se i jejich hospodářské vztahy na Východ a 
všechny tak stály před problémem konverze ekonomik, změny teritoriální struktury hospodářských vztahů 
apod. Všechny také podnikly v zásadě shodné hospodářské reformy. 
 
To, co pak odlišuje ČR od ostatních, je míra nasazení kuponové privatizace a samozřejmě i všeho ostatního, 
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co s ní souviselo a co také následovalo, zejména smutně proslulý „útěk před právníky“. Nepátrejme příliš v 
tak vzdálené minulosti, ale podívejme se na to, co máme teď. Podívejme se na to, kolik z našeho výrobního 
potenciálu přežilo do současnosti a v jakém je stavu. Možná, že nebudeme moc přehánět, řekneme-li, že 
téměř všechny hlavní výrobní celky – velké firmy, které byly významné v minulosti, v podstatě skončily v 
konkurzu a zůstaly z nich v nejlepším případě málo výkonné firmy a nezřídka ve stadiu klinické smrti. 
 
Jistěže se dá argumentovat tak, že to byly nevýkonné firmy, které neměly skutečný trh, že to byly pozůstatky 
socialistické industrializace, že to byli ti těžkopádní mastodonti, kteří jakmile se dostali do střetu s tržními 
podmínkami museli nevyhnutelně ztroskotat. Je to však jen klišé, velmi zkratkovité a povrchní vidění reality, 
dost vzdálené reálné podnikové praxi. Za těmito firmami bylo přece nemálo know-how, byl za nimi trh z velké 
části ve východní Evropě a v rozvojovém světě, který již tehdy měl svůj význam a má ho i dnes. Proto také 
mnoho z těchto firem tehdy mělo seriozní zájemce, kteří do nich chtěli investovat, kapitálově vstoupit apod. 
právě proto, že jejich prostřednictvím se mohli dostat na tyto trhy a společně je využívat. 
 
Jiná věc je, že v tehdejších úvahách převládla myšlenka, že žádné zahraniční investory nepotřebujeme a že 
si  vše rozdáme přes kupónovou privatizaci  a budeme se všichni  mít dobře. To byl nakonec i signál  pro 
zahraniční investory, aby změnili svoji taktiku a místo cesty přes naše firmy, začali tyto trhy obsazovat přímo 
a vytlačili nás z nich. To se však týká nejen zahraničních trhů, ale i vnitřního trhu.
 
Dnes se např. diskutuje o možnostech obnovy Iráku. Málo se ví, že tam dodalo tehdejší Československo v 
60. – 80. letech rafinerie a další zařízení na zpracování ropy v rozsahu více než 15 mil. t ročně ve velmi 
dobré kvalitě, která dodnes pracují a která zahraniční experti, kteří tam teď po válce přišli, považují za velmi 
dobré. Bohužel se také málo ví, že tyto celky naše současná ekonomika není schopna dodat v tom rozsahu, 
jakém to bylo možné dříve. Část výroby nenávratně zmizela z trhu. S tím také zmizela i možnost pro naše 
firmy  fungovat  jako  generální  dodavatel.  Můžeme fungovat  jako  subdodavatel,  ale  již  nemáme zřejmě 
schopnost dodat celé dílo tak zvaně na klíč.
 
Vytýkalo se těmto velkým firmám, že většinu své produkce dodávaly jen na „měkké“ trhy výhodní Evropy. 
Dnes  však  na  stejné  trhy  dodávají  firmy  z  EU  i  odjinud  v  sortimentu,  který  nijak  výrazně  technicky 
nepředbíhá tehdejší výrobky českých firem. Tyto zahraniční firmy však mají lepší financování, intenzivnější 
lobbing a proto české firmy celkem snadno vytlačují.
 
Velmi  málo  z  potenciálu,  který  byl  k  dispozici  se  využilo  a  mnohé z  těchto  podniků  bez  milosti  přešly 
do kupónové privatizace s důsledky, které jsou známy. Ono totiž nejde jen o ony tzv. nevýkonné firmy, je 
třeba se také podívat, jak se tam často chovali noví vlastníci, jak některé velké podniky byly použity k získání 
dalších úvěrů atd. 

 
Velké  průmyslové  firmy, 
které  u  nás  v  současnosti 
ještě  vyrábějí  se  zpravidla 
vyhnuly  kupónové 
privatizaci  –  mám  teď  na 
mysli  zejména  strojírenské 
firmy,  které  byly  dodavateli 
investičních  statků  nebo 
dodávaly  finální  výrobky. 
Připomeňme si, jak skončili 
naši  výrobci  nákladních 
automobilů  –  všichni 
seriozní  zájemci  o  Tatru  z 
počátku  90.  let  přece  byli 
odmítnuti.  Např. v hutnictví 
dnes  fungují  pouze  firmy, 
které  se vyhnuly  kupónové 
privatizaci  resp.  její  první 
vlně a pak se pro ně, i  za 
pomoci  a podpory  státu, 

našel nějaký investor. Můžeme však jít dále a podívat se např. v jakém stavu je dnes bývalý systém výroby 
obráběcích strojů v ČR, který zčásti vybudoval Baťa a který byl postaven na známé erudici, zkušenostech a 
schopnosti improvizace a adaptability našich pracovních sil či jak dopadl strojírenský potenciál v Brně – dnes 
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Příjemce dotace Dotace v milionech Velikost v hektarech
Kolín 1291 373
Hranice 104 53
Plzeň 76 95
Kopřivnice 75 51
Most 70 33
Pardubice 67 54
Karviná–Nové Pole 49 40
Klášterec nad Ohří 42 53
Jihlava 34 43
Jičín 31 60
Brno-Čertovická terasa 30 160
Slaný 30 15
Uničov 30 28
Ostrava-Mošnov 26 23
Třinec-Baliny 24 19
Ústí nad Labem 20 25
Žďár nad Sázavou 20 23



je v podstatě v troskách a je nevýznamný a stále méně je schopen vyrobit i finální výrobky (i když by možná 
zakázky získal), jak skončil celý komplex zbrojního průmyslu budovaný ještě za dob monarchie atd. 
 
Z tohoto pohledu se domnívám, že výrobní potenciál země byl kupónovou privatizací a tím, co vyvolala, silně 
rozvrácen. Poslední úder zřejmě dostává v současnosti. Probíhající proces výprodeje pohledávek z ČKA je 
přece veden ve dvou liniích. Určitou část pohledávek si kupují bývalí dlužníci. Je to sice něco, co je sotva v 
souladu  s  dobrými  mravy,  ale  možná,  že  by  se  to  dalo  unést,  pokud  by  teď  již  následovalo  rozumné 
podnikatelské chování a snaha opravdu něco s firmami, které tito lidé vlastní, dokázat. Dalo by se přece 
očekávat, že poučeni chybami z minulosti, budou v budoucnu postupovat jinak. Ale je již dost poznatků, že 
se  způsob chování  těchto  lidí  patrně  vůbec  nezmění,  že  jsou  v mnoha ohledech stále  ovládáni  svými, 
nezřídka megalomanskými, plány, které je předtím přivedly do této situace. Mnoho z nich patrně sdílí pocit, 
že stále ještě mohou nasednout do stejného vlaku (a s menším dluhem). 
 
Daleko větší část si však kupují finanční investoři. Obávám se, že jejich cíl je jasný –zisk. To jistě není nic 
špatného – tak to má být, i když kriterium zisku není všemocné, jak se denně přesvědčujeme. Běda však 
těm firmám, vůči nimž jsou tyto pohledávky a které mají současně větší pozemky v atraktivních lokalitách 
nebo jiné atraktivní majetky. Jejich osud se velmi rychle naplní, protože takový areál je daleko zajímavější 
jako pozemek pro nový supermarket či jinou investici než jako výrobní kapacita. Teprve na takové realizaci 
pohledávky se dá vydělat. Sotva však vyděláte na tom, budete-li chtít tuto pohledávku s patřičným ziskem 
prodat tomu, kdo provozuje strojírenskou firmu, která se tak tak drží nad vodou. Nelze přece skrývat, že 
nejednou  jsou  právě  tito  lidé  vystaveni  hrubému  nátlaku  na odkup  pohledávek  vč.  hrozeb  konkurzu, 
kapitalizace, likvidace firmy atd. Z tohoto pohledu je pak současný i budoucí prodej pohledávek z ČKA jen 
dalším způsobem, který pravděpodobně dále podlomí tradiční výrobní potenciál země. 
 
To vše jsou také důsledky toho, co se nazývá kuponová privatizace. Kdybychom totiž šli cestou prodeje tzv. 
rodinného stříbra způsobem, jakým se prodávala např. mladoboleslavská Škoda, ale také Karosa a další, 
nepochybně bychom dnes patrně byli v úplně jiné situaci a asi bychom byli i bez tak rozsáhlého balíku dluhů 
a problémů. Nepochybně by zde dnes z některých velkých strojírenských firem byly prosperující dynamické 
firmy. 
 
Tento postup měl, bohužel, ještě další důsledek – rozvrat velkých podniků se přenesl i na malé, které často 
byly v pozici jejich dodavatelů. Malé podniky jsou adaptabilnější a to platilo i v tomto případě. Mnohé z nich 
se nějak zachránily před tím, aby skončily úplně. Dokázaly se napojit na nejbližší ekonomiky zejména na 
německou. Platí však za to velkou cenu. Na těchto trzích jsou v pozici těch, kteří pracují ve mzdě a dodávají 
nejrůznější kooperaci, jednoduché díly a jen někdy i složitější prvky apod. Jenomže dnes dobře již vědí, že 
ke složitější výrobě je tyto firmy nepustí. Všude tam, kde by se mohly dostat na složitější výrobu, dostaly by 
se do jakéhosi  rovnoprávného postavení  vůči  jejich odběrateli,  narážejí.  Jakmile by totiž  začaly vyrábět 
výrobek, v němž by již bylo jejich know-how, mohly si říci i jinou cenu (také třeba o náklady na vývoj), tam 
všude narazí a do takové produkce je jejich partneři nepustí. Přitom problém není, jak se někdy říká, v 
kvalitě, technických parametrech atd. 
 
Pracovat ve mzdě, anebo být kooperantem je patrně to vůbec nejhorší. Nemůžete si dovolit jít s cenou jinam, 
než je představa vašeho odběratele a jste-li u zdi (což on dobře ví) musíte akceptovat jakoukoli cenu, kterou 
si řekne. Naše podniky vědí, že ta druhá strana si dobře spočítá svoji odběratelskou cenu tak, aby jim stačila 
na pokrytí nákladů a vědí také, že taková cena našim firmám už nestačí na větší investice, na technický 
rozvoj či vývoj. Kromě toho – na těchto trzích odvádí ve své ceně „daň“ za to, že je z Východu a tedy musí 
prolamovat bariery nedůvěry apod. 
 
To vše jsou důvody k tomu, aby přidaná hodnota, která se v těchto podnicích vytváří byla spíše nižší než 
vyšší. A tudíž je to i důvod, proč potom i celková přidaná hodnota průmyslu (a tedy i HDP) roste podstatně 
pomaleji než roste výroba. 
 
Bohužel růstu přidané hodnoty nepřispívá ani náš systém investičních pobídek. Ten má minimálně dva velké 
problémy.  Prvním  je  to,  že  dovedeme  podporovat  i  firmu,  která  je  přímým konkurentem  již  zavedené 
tuzemské firmě. Náš systém je takový, že nám nevadí, že podpoříme firmu vyrábějící stejný sortiment, že 
vznikne  v  přímém  sousedství  tuzemské  firmy,  přetáhne  jí  pracovní  síly  atd.  V našem systému  ji  ještě 
dovedeme podpořit  daňovými prázdninami. Nelze sice říci,  že by sice takový případ byl obvyklý a že je 
pravidlem, ale pokud již dojde k tomu, že zahraniční firma bude chtít takovým postupem zlikvidovat svého 
tuzemského konkurenta, nelze vůbec vyloučit, že na to nedostane investiční pobídku. 
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Druhým, a hlavním, problémem je charakter těchto zahraničních investic. Příliš mnoho z nich je založeno na 
montáži dílů dodaných ze zahraničí do ČR a u nás se pak realizuje pouze práce a tudíž i minimální přidaná 
hodnota. Protože zboží pak zpravidla odchází do odbytové sítě v zahraničí, odkud teprve jde do celosvětové 
obchodní sítě,  je i  proto přidaná hodnota jen úměrná rozsahu vložené práce, protože zisk z prodeje se 
nepochybně  realizuje  v  zahraničí.  Nedaří  se  také  dlouhodobě  dosáhnout  vyššího  podílu  dodávek  od 
tuzemských subdodavatelů  –  v  našich  podmínkách není  stanoveno ani  to,  že  podíl  dílů  dodávaných z 
tuzemska musí dosáhnout určitého podílu např. do dvou či tří let po zahájení výroby atd.na rozdíl od řady 
jiných zemí např. i USA. Můžeme sice tvrdit, že např. u nás montujeme polovinu všech počítačů Compaq 
prodaných v Evropě, ale už nám uniká, že všechny díly se k nám dovezou a jen se u nás smontují – kolik 
procent pak může být přidaná hodnota? 
 
To vše  jsou některé  důvody,  proč  celková  přidaná  hodnota roste  jen velmi  pomalu a  tudíž  i  náš  HDP 
vykazuje pomalý růst.  Je to zřetelné např. ve vývoji  za poslední  rok.  Podle údajů ČSÚ se v roce 2002 
přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu zvýšila jen o 1,2 %, v prvním čtvrtletí roku 2003 pak jen o 1,9 
%. Přitom index průmyslové produkce ve stejných období vykázal růst o 5,4 % resp. o 6,1 %. Dochází tedy 
opticky k rychlému růstu produkce, ale jde jen o růst celkových výkonů, kde narůstá v podstatě hrubá výroba, 
dodávky komponent z dovozu apod., ale bez odpovídajícího růstu přidané hodnoty. 
 
Tento vývoj pokračuje patrně i v letošním roce – od počátku roku roste výroba energie o zhruba desetinu a 
rychle také výroba v gumárenském a v automobilovém průmyslu – celkem tato odvětví vytvářejí dvě třetiny 
přírůstku  průmyslové  výroby  (a  i  z  toho  je  velká  část  jen  o  poměrně  jednoduché  produkci,  montáži  a 
kooperaci). 
 
Naše čísla o růstu průmyslové výroby jsou tak určitou fikcí, která vyplývá z toho, že příliš velký podíl v naší 
současné výrobě tvoří  jen kooperace,  montáž,  výrobky bez vlastní  přidané hodnoty,  výrobky,  v nichž je 
minimum know-how, vlastního technického pokroku a invence. Zpravidla to nejsou výrobky, které by byly 
finálními výrobky, ale masa jednoduché produkce, tvořící kompletaci pro jiné odběratele. 
 
Proč tolik zdůrazňujeme přidanou hodnotu a finalitu výroby? Vycházíme z toho, že ten, kdo dodává finální 
produkt, nebo je finálním dodavatelem investičního celku je nakonec tím, kdo realizuje největší část přidané 
hodnoty, know-how, nadhodnoty atd., tedy největší část zisku, protože může určovat cenu, dodací podmínky, 
financování apod. Pokud se naši výrobci do tohoto postavení nemohou dostat, nebo naopak, jsou v pozici 
těch, kteří se musí ucházet (spolu s dalšími) o subdodávky, kooperaci atd., nutně nemohou nejen požadovat 
rozumnou cenu, ale odevzdají větší část svého zisku odběrateli, protože ten diktuje podmínky. Jsem proto 
přesvědčen, že za pomalou dynamikou růstu přidané hodnoty je právě i toto nevýhodné postavení českých 
výrobců, ztráta jejich postavení jako dodavatelů finálních výrobků. 
 
Nutně  proto  hospodářská  politika  musí,  chce-li  dosahovat  rychlého  růstu  přidané  hodnoty,  podporovat 
všechny kroky směřující k upevnění pozice našich výrobců, k růstu jejich přidané hodnoty, k růstu podílu 
dodávek tuzemské provenience. Jde tedy o kroky, se kterými se setkáváme v každé tržní ekonomice a které 
zde jsou součástí hospodářské politiky nejen vlády, ale jsou přirozenou součástí i hospodářských politik na 
úrovni regionů apod. 
 
Hospodářský růst versus … ? 
Naší hospodářskou politiku však zřejmě čeká ještě daleko závažnější diskuse. A to je diskuse o tom, zda 
podporovat hospodářský růst či nikoli a o způsobu, jak ho podporovat. 
 
Podle mého soudu se problematice hospodářského růstu obecně věnuje málo pozornosti také v programech 
politických stran. Velmi málo se zde setkáváme přece s tím, že by bylo vyhlašováno, že je nutné ekonomiku 
povzbudit k rychlejšímu růstu, že by rychlejší růst byl chápán jako jeden z hlavních nástrojů, který má přispět 
zejména k rychlejší tvorbě nových pracovních míst, k růstu blahobytu. 
 
A když  už  se  s  tím  lze  setkat,  tak  je  tam  vždy  s  poměrně  lehkou  rukou  napsáno,  že  není  problém 
hospodářský růst vyšší než 5 % nebo dokonce 7 %, či jen jako některé oficiální materiály – jsou skromnější, 
ale růst kolem 4 % pro ně také není překážkou. Ve většině případů se tyto úvahy odkazují na to, že až se 
doladí všechny potřebné vztahy, reformují se finance, upraví daňový systém, zlepší trh práce, pak se vytvoří 
všechny předpoklady pro rychlý ekonomický růst. Na jedné straně se zdá, že by to tak i mohlo fungovat. Na 
druhé straně je to trochu čekání na zázrak, protože kdy vlastně budou všechny podmínky nastaveny tak, aby 
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byly ideální? Asi  sotva.  Víme přece,  že základem pohybu vpřed je nestabilita,  nerovnováha a pokud je 
některý systém v rovnováze, tak se obvykle nevyvíjí. Tržní ekonomika je přece založena na tom, že systém 
se snaží tendovat k rovnováze, ale to, co ho pohání vpřed, jsou právě nerovnovážné stavy. 
 
Zdá se, že důraz na hospodářský růst, který je přítomen v programech politických stran v jiných zemích, 
zpravidla odráží jinou životní zkušenost či politickou realitu než je tomu v ČR. Myslím, že naši političtí lídři 
málo vnímají  ekonomiku očima podnikové praxe. Možná je to malá zkušenost z podnikové resp. firemní 
praxe vůbec, protože naše politické elity se etablovaly dosud spíše revolučním způsobem a jen málokdo z 
politických lídrů prošel cestu zdola, kdy by byl úspěšným manažerem ve firmě apod. Kdo z nich má praxi 
takovou, že nejprve byl např. úspěšným politikem na regionální úrovni a teprve pak stanul v čele exekutivy 
podobně jako prezident Clinton, či jiní američtí prezidenti, kteří zpravidla za sebou mají dráhu úspěšného 
guvernéra, stejně jako někteří západoevropští politici stoupající postupně nahoru, či kdo z nich má za sebou 
kariéru úspěšného podnikatele či manažera. 
 
Možná, že i to mohou být příčiny malého důrazu či pochopení významu rychlého hospodářského růstu pro 
naši ekonomiku. Přece jenom, jste-li na čele určité firmy, máte zodpovědnost za to, aby i zítra lidé měli práci 
a odešli s výplatou domů, víte, že musíte stále vpřed, protože vaše konkurence nespí a tudíž stále máte na 
paměti,  že  se  musíte  rozvíjet.  Stejně  tak  si  ve  firmě  nemůžete  dovolit  čekat,  až  budete  mít  všechno 
připraveno tak, jak potřebujete – úvěr, investice a když už to máte, možná zjistíte, že je krize na trhu atd. Ve 
firmě tudíž jste nuceni stále tlačit tento organismus vpřed, ať se okolo děje cokoli – prostě musíte využít 
příležitost, ale také si nemůžete dovolit pracovat s horizontem jen do Silvestra, ale na mnohem delší dobu. 
 
Hlavní problém však spatřuji jinde, byť i mnohé z toho, co již bylo řečeno, s tím souvisí. Ten je v celkovém 
pojetí hospodářské politiky a chápání jejích priorit. V obecné rovině ho vidím především v tom - řečeno velmi 
jednoduše, zda hospodářskou politiku směřujeme na potlačování inflace jako primární a hlavní úkol, anebo ji 
směřujeme k podněcování  hospodářského růstu.  Tento  akcent  je  záměrně vyhrocen,  aby vynikly  hlavní 
rozdíly této politiky s vědomím toho, že rozumná hospodářská politika musí být vždycky kombinací obou 
těchto akcentů. To je, domnívám se, nutné zdůraznit hned od počátku. 
 
Podíváme-li  se  na  minulé  roky,  tak  zhruba  od  poloviny  devadesátých  let  se  v  obecných  přístupech 
k hospodářské politice a zejména pak v její konkrétní praxi začíná prosazovat názor o nutnosti bojovat proti 
inflaci jako naprosté prioritě. Odstartovala to známá opatření centrální banky v letech 1995 –1996, která 
nepochybně velkou měrou přispěla ke zpomalení hospodářského růstu v letech 1997 – 1999. 
 
Hodnocení tohoto období není snadné, zejména pokud jde o příčiny. Nalezneme přesvědčené zastánce 
toho, že kroky centrální banky byly naprosto v pořádku stejně jako nemálo těch, kteří tvrdí opak, že totiž onu 
krizi odstartovaly. Dělat zde soudce je těžké, protože snést důkazů ve prospěch jedné či druhé teze lze 
mnoho a hlavně nelze nikde odzkoušet co, by se stalo, kdyby se postupovalo opačně.
 
Na druhé straně je dnes – s odstupem času – zřetelné, jak velký byl tento zásah a jak těžko se ekonomika 
ze zastavení růstu vzpamatovávala. Z tohoto pohledu by potom kroky z let 1995 – 1996 vyzněly jako málo 
ospravedlnitelné dobrodružství. 
 
Sotva ospravedlnitelné je však i  to, co následovalo v dalších letech. Vyhlášení cíle dostat co nejrychleji 
cenový  růst  na  úroveň  zemí  EU  a  z  toho  vyplývající  stále  tvrdá  restriktivní  opatření  na  trhu  peněz, 
stanovování relativně vysokých úrokových sazeb a brždění přílivu peněz do ekonomiky. Teprve v pozdějším 
období,  když  se  tato  opatření  zmírnila,  došlo  k  oživení  ekonomického  růstu.  Byla  však  za tím  také 
cílevědomá politika vlády, podpora přímých investic formou investičních pobídek a další kroky. 
 
Snaha české centrální banky dosáhnout co nejrychleji růstu inflace na úrovni vyspělých zemích EU je dnes 
možná tím největším problémem a také překážkou pro dosahování vyšších temp hospodářského růstu. 
Nejde  jen  o  to,  že  vytyčení  cíle  nízké  inflace  je  předčasné,  že  zde  existují  velké  rozdíly  v cenových 
hladinách, paritě kupní síly měny a v nominálním kurzu mezi českou ekonomikou a vyspělými zeměmi EU, 
což  jaksi  automaticky  musí  vést  k  tomu,  že  cenový  růst  v  ekonomikách  jako  je  česká,  musí  vést  k 
rychlejšímu cenovému růstu než ve vyspělých zemích. 
 
Paradox našeho úsilí o co nejnižší inflaci vynikne ve srovnání s vyspělými zeměmi EU. V nich je výraznější 
pokles inflace pod 2 % vnímán jako negativní signál poklesu ekonomické aktivity a jako deflační příznak. 
Ovšem pro naši centrální banku to zjevně nic významného neznamená, spíše naopak. 
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Právě v tomto schematickém chápání některých ekonomických jevů, v jejich strnulém výkladu, ve snaze 
chápat je absolutně, jednotlivě a izolovaně, bez vazeb na ostatní jevy, na konkrétní situaci v ekonomice, bez 
vnímání  jejich  možného  budoucího  vývoje  a  jejich  důsledků  je  možná  jeden  z hlavních  problémů  naší 
hospodářské politiky. Anebo je v malé zkušenosti, v přílišné zahleděnosti na detail i v neschopnosti vidět 
celek a jeho budoucí trajektorii? Kdyby to totiž bylo právě takto, pak dosáhnout změny tohoto stylu myšlení je 
záležitost na delší etapu. Jinou otázkou je, zda na to ekonomika počká. 
 
Ptejme se tedy, zda je však skutečně cílem hospodářské politiky dosáhnout nulové inflace, nebo co nejblíže 
nuly? Zabývá se však někdo vážně tím, k čemu je taková nulová inflace, je-li jí dosaženo za cenu zastavení 
hospodářského růstu? Opravdu lze cíl centrální banky zúžit jen na cenovou stabilitu a nebo je nutné jeho 
širší chápání? 
 
Takové otázky si tu zjevně nikdo neklade a možná až příliš mnoho ekonomů to ponechává klidnými a nebo 
dokonce právě takový vývoj považují za žádoucí.
 
Přitom je dobře z praxe známo, že cenový pokles resp. nezvyšování cen vyvolává ve firmách velké množství 
problémů, neboť enormně roste tlak na pokles nákladů, růst produktivity atd. a nevyhnutelně také roste počet 
bankrotů, narůstá nezaměstnanost. Nastává známý jev nástupu recesní spirály.
 
Právě to je jedna ze situací, které se každá země chce vyhnout a alespoň pro část ekonomů a pragmaticky 
uvažujících národohospodářů a politiků je to noční můra. Vždyť není nic horšího než stagnující ekonomika, 
chřadnoucí firmy vykazující ztráty, růst nezaměstnanosti a hlavně zdlouhavá cesta k oživení. To jsou bohužel 
také průvodní jevy nulové inflace a deflace. V takové situaci je dnes Japonsko a jeho perspektiva dostat se z 
toho je hodně mlhavá. Monetární nástroje už nepomáhají – úrokové sazby jsou dávno na nule a ekonomice 
to stejně nestačí. 
 
Zamysleme se proto velmi pozorně nad naší situací. Možná, že česká ekonomika nemá k deflaci daleko – 
ceny průmyslových výrobců již klesají  déle než rok, nezaměstnanost se zvyšuje. Zatím ještě ekonomika 
roste,  ale růst  je  pomalý a  nevýrazný a  navíc  je  velmi  křehký.  HDP roste především díky růstu  vnitřní 
spotřeby v domácnostech, která je financována v rostoucí míře úvěry. Spotřeba tak může ještě nějakou dobu 
růst, protože míra zadluženosti našich domácností je relativně nízká. Rostoucí nezaměstnanost ji však bude 
postupně omezovat a navíc i potenciál příjemců půjček se vyčerpává. 
 
Také investice v podstatě stagnují – od čtvrtého čtvrtletí 2001 je objem investic do fixního kapitálu (vždy čtyři 
čtvrtletní objemy) stále stejný a spíše klesá. Jaké jsou potom předpoklady dalšího a především trvalejšího 
růstu? Sotva je vytvoří jenom export, který sice v celkovém objemu (v běžných cenách) roste – za první 
pololetí 2003 o 7 %, ale je v tom zhruba ve stejné míře i pohyb kurzu, reálný vzestup je pak velmi nízký. 
 
Možná, že již nastal čas i u nás přemýšlet o tom, jak naši ekonomiku dostat do skutečně dynamického růstu. 
Je toho skutečně třeba, neboť všechna opatření, které vláda projednává v souvislosti s reformou veřejných 
financí jaksi mimoděk předpokládají zrychlení ekonomického růstu po zavedení těchto opatření k úrovni 3,5 
% a pak až ke 4 procentům. To je sice velmi sympatické, ale je to reálné? 
 
Podle všeho se to opírá stále o stejnou myšlenku – se kterou pracuje i  naše centrální  banka – přísná 
rozpočtová disciplina, snížení deficitů veřejných rozpočtů, stejně jako dosažení nízko inflačního prostředí 
jsou podmínkou rovnovážného a dlouhodobě udržitelného růstu. O tom, že tato teze obecně platí jistě není 
sporu. Jen jde o to, zda dovedeme v hospodářské politice rozeznat hranice toho, zda nějaká obecná poučka 
má také svá specifika anebo jsme schopni pouze striktně trvat na tom, že to tak platí vždy a všude a za 
každých okolností. 
 
Naše reforma veřejných financí je postavena na škrtech, tedy redukci poptávky. V podnikové sféře povede 
ke  zřetelnější  diferenciaci  mezi  ziskovými  firmami  a  firmami,  které  se  pohybují  kolem nulového  zisku. 
Neumožníme-li i jim technický a investiční rozvoj, řada z nich bude nucena výrazněji omezit svoji činnost. 
Stejně dopadne reforma i na výdaje domácností a samozřejmě státu. Dojde k tomu, že ekonomika, která 
zápasí s nedostatečnou poptávkou, se střetne s další redukcí poptávky. 
 
Takový střet by se zřejmě dal bez větších problémů přežít v situaci hospodářského růstu. Přijde-li však nyní, 
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kdy zápasíme s tím udržet vůbec nějaký růst, pak to může mít velmi negativní účinky a pohyb ekonomiky do 
recese to může zrychlit. 
 
Celá reforma je však postavena na tom, že ekonomika poroste (a toto zrychlení je zakomponováno již do 
úvah o příštím roce, kdy se tato opatření sotva mohou projevit). Nestane-li se tak, musela by přijít  další 
úsporná opatření a jejich účinek by se pak dále násobil. 
 
Problém je zjevně v tom, že nejen reforma veřejných financí, ale ani hospodářská politika nedělají žádná 
zřetelná  opatření,  kterými  by  se  stimuloval  hospodářský  růst.  Vždyť  hospodářská  politika  –  ve smyslu 
zřetelné podpory růstu - ani neexistuje. Jakoby tento klíčový prvek pro zvládnutí vývoje ekonomiky v příštích 
letech zatím nebyl ani rozpoznán a v praktické činnosti nejsou vytvářeny pro něj žádné předpoklady. To se 
dá považovat za jednu z největších slabin současné hospodářské politiky. 
 
To, že se vláda zatím málo zřetelně přihlásila k podpoře hospodářského růstu, že dosud neprovedla alespoň 
rekapitulaci opatření na podporu růstu apod. je do určité míry objektivní. Po celé své období je pod tlakem 
médií a opozice v tom, že je nutno vyrovnat rozpočtové deficity. Alternativu k tomu vláda zatím nemá a není 
proto schopna ani nastolit jiné téma – byť je téma hospodářského růstu možná ještě důležitější. Také proto, 
že pustit  se do diskuse o jiné hospodářské politice,  o razantní podpoře hospodářského růstu je dnes v 
rozporu  s  dosud  dominujícími  lobbystickými  skupinami,  které  zajímá  něco  úplně  jiného  –  privatizace 
zejména. 
 
Navíc to ani  není tak zajímavé téma – koho vlastně zajímá, co je nutno udělat,  aby se pozice malého 
a středního podnikání zlepšila, či k tomu, aby investiční pobídky nepřeměnily tuto zemi v montovnu Evropy a 
v poskytovatele levné práce. Na taková témata se jen těžko hledá sponzor, ale vytvořit vhodnou atmosféru 
pro privatizaci (a dokonce ve prospěch někoho) – to je daleko zajímavější úkol pro PR agentury. 
 
Otázka proto zní – co se dá dělat? Odpověď jistě není v tom, nedělat nic resp. není v tom, že proti útlumu v 
ekonomické aktivitě se nedá nic dělat, protože – obrazně řečeno – krizi v západní Evropě my nemůžeme 
„přetlačit“. Postupovat v tomto duchu znamená rezignovat na vše, co je obsahem rozumné hospodářské 
politiky. 
 
Dnes je nutné dělat všechno potřebné k podpoře malého a středního podnikání,  k podpoře technického 
rozvoje  ve  firmách  (kolik  prostředků  z  rozpočtů  na  to  vynaložíme  a  co  nového  udělám  v daňových 
zákonech). Je to i o daleko větší podpoře exportu ze strany oficiálních činitelů na našich nejdůležitějších 
trzích. 
 
Je to však také – a možná především – o změně dosavadního myšlení o bezvýznamnosti ekonomického 
růstu resp.  o tom, že se dostavuje automaticky a sám od sebe, jen stačí  správně namíchat ty správné 
ingredience a vše již půjde samo. Je to proto i o tom zbavit se nesmyslného strachu z inflace resp. zamyslet 
se nad naším úsilí o nulovou inflaci. 
 
Znamená to připustit, že v současné české ekonomice je inflace kolem 5 % ročně něco, co nemůže škodit a 
pochopit, že ekonomický růst bez inflace - v našich současných podmínkách – není ani možný. Možná je to i 
o tom připustit, že poroste-li HDP kolem 4 % ročně - pak by nebylo vůbec problémem mít inflaci kolem 5 - 6 
% a v podstatě nic by se nedělo. 
 
Obrátit  českou ekonomiku  k  rychlejšímu hospodářskému růstu  vyžaduje  změnit  velmi  mnoho,  vyžaduje 
změnit některé klíčové postuláty, o které se dnes opíráme. Nemůžeme – jednoduše řečeno – vycházet z 
toho, že „na hospodářský růst si našetříme resp. se k němu proškrtáme“, budeme-li ještě více a více škrtat v 
rozpočtových výdajích (nevyhnutelně pak musíme i v těch prorůstových), že se ekonomika sama obrátí a 
začne růst. Ptejme se spíše co nového zakládáme, jaké nové programy začínáme, co bude ve firmách a 
tedy i pro tuto ekonomiku vydělávat. 
 
Musíme asi změnit i náš postoj k privatizaci. Nemůžeme stále jen prodávat naše státní aktiva – privatizovat – 
jen proto, abychom z těchto peněz zaplácli momentální problém rozpočtu. Kolik z těchto výnosů z prodeje 
aktiv jsme schopni převrátit do tvorby nových aktiv (pracovních míst, nových investic), která budou něco 
vydělávat  –  na  dálnice,  infrastrukturu,  anebo  je  použijeme  na  podporu  investic  v  malých  a  středních 
podnicích. Nenastal již čas k tomu najít shodu alespoň v tom, že část těchto zdrojů odložíme a použijeme 
právě na takové akce? 
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• • • 
Česká hospodářská politika se dostává na rozcestí a bude se muset rozhodnout jak dál. Vývoj posledních 
deseti let bohužel ukazuje, že naše ekonomika jako celek - paradoxně oproti zažitým představám - ztrácela a 
ztrácí svoji pozici v mezinárodním srovnání. Její dosavadní zaměření a postupy byly málo účinné a snaha je 
tvrdošíjně opakovat i v dalším období může opět selhat. 
 
Autor je makroekonom
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Cukernou velmoc a daňový ráj Mauricius chce vláda předělat na středisko hi-tech
 
Východně od Madagaskaru leží v Indickém oceánu ostrov, který se nejprve zapsal do historie hlavně jako 
domov milého a důvěřivého ptáka dodo, v češtině krutě nazvaného blboun nejapný. Dnes je Mauricius s 
průměrným příjmem 3800 dolarů na hlavu druhou nejbohatší africkou zemí. Za svůj úspěch vděčí několika 
ekonomickým vlnám. První se rozvinula za koloniální éry, pod francouzskou a později britskou nadvládou. 
Šlo o pěstování cukrové třtiny. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1968 přibyl textilní průmysl. A nakonec se 
ještě přidaly turistika a finanční  služby -  Mauricius je jedním z vyhledávaných daňových rájů.  Prosperita 
založená na tradičních odvětvích však pomalu začíná váznout, a ostrovu tak nezbývá než k ní začít hledat 
nové cesty. První z nich má zatím podobu velkoryse pojatého kybernetického města.
 
Kabel, co vede kolem
 
Systém kvót a preferencí, z něhož Mauricius po léta profitoval, se pod tlakem globalizace a volného trhu 
pozvolna rozpadá. Takzvaný cukerný protokol zaručující při exportu do Evropské unie pevné ceny výměnou 
za importní kvóty zřejmě nepřežije konec tohoto desetiletí. Podobně je na tom i dohoda, jež léta napomáhala 
exportu textilu do USA. A je tu i  další problém: země zbohatla a nastupující generace už nechce strávit 
většinu života na polích a v továrnách. Touží po vzdělání a atraktivnější práci. Během uplynulého desetiletí 
vzrostla nezaměstnanost z necelých tří procent na více než devět, prohloubil se deficit státního rozpočtu. 
Mauricius, oběť vlastního úspěchu, tak kopíruje obtíže rozvinutých zemí. Ovšem bez zázemí jejich bohatství. 
Pokud se nechce propadnout zpět do chudoby, musí stůj co stůj najít k prosperitě novou cestu. Co může 
nabídnout? Není toho tak málo:  výhodnou zeměpisnou polohu,  blízkost Afriky i  Indie a užitečný časový 
posun tří až čtyř hodin oproti Evropě. Bilingvní populaci, jejíž většina ovládá angličtinu i francouzštinu. Statut 
daňového ráje doplněný ještě o investiční pobídky. A konečně své nejnovější "přírodní" bohatství - připojení 
na podmořský optický informační kabel o velmi vysoké kapacitě. Ten spojuje Evropu s hi-tech oblastmi Indie 
kolem měst Bengalúru a Hajdarábádu a končí  v Malajsii.  Mauricius sice nikdy nebyl  jeho cílem, pouze 
nezbytnou přestupní stanicí, tamní vláda v čele s podnikavým premiérem Aneroodem Jugnauthem se však 
náhodné příležitosti rychle chopila. Jižně od metropole Port Louis, uprostřed bývalého třtinového pole, se tak 
dnes  horečnatě  staví  kybernetické  město,  které  by  mělo  evropským,  americkým  a  indickým  firmám 
poskytnout technické vybavení na nejvyšší světové úrovni ve spojení s relativně levnou pracovní silou - plus 
všechny výše zmíněné výhody, zejména ty daňové.
 
Kdo sídlí vedle

Má dnes takový projekt naději na úspěch? Odpověď není jednoznačná. Hlavní problém spočívá ve špatném 
načasování. Internetová horečka pominula, informační technologie jako investiční příležitost mají nevalnou 
pověst a světová ekonomika je v útlumu. Pozici regionálních center informatiky navíc již obsadily Singapur a 
Malajsie. Na druhou stranu představuje Mauricius vstupní bránu na africký trh a není daleko ani od indických 
hi-tech oblastí, které dnes po Kalifornii a Tchaj-wanu představují "třetí Silicon Valley" počítačového světa. 
Nadějným signálem tedy je, že právě indické firmy mají  o mauricijský projekt  velký zájem. Je to dáno i 
etnickou příbuzností. Většina obyvatel Mauricia je totiž indického původu - jde o potomky přistěhovalců z 
devatenáctého  století,  kteří  přišli  pracovat  na  nově  založené  plantáže.  Ostrov  však  limituje  nedostatek 
počítačových  odborníků  a  lidí  schopných  používat  informační  technologie.  Premiér  Jugnauth  už  proto 
vyhlásil  ambiciózní  plán,  podle  něhož  má  být  do roku  2009  počítač  v  každé  domácnosti.  První  krok 
k rychlému vzdělávání obyvatel, kteří by pak mohli pracovat v nových datových městečkách, už přitom spatřil 
světlo světa - stala se jím síť několika výukových středisek doplněná autobusy s pojízdnými učebnami, které 
vytrvale objíždějí  venkov.  Tendence ke spojování  daňových rájů s datovými centry je obecnější  -  jednak 
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proto, že finančnictví potřebuje počítačovou infrastrukturu, jednak proto, že na počítačích se provozuje stále 
více aktivit, jimž volný právní režim vyhovuje. To se týká hlavně obcházení copyrightu, jako třeba u systému 
pro výměnu  hudebních  souborů.  Nejúspěšnější  z  nich,  Kazaa,  sídlí  v  jiném  proslulém  daňovém  ráji, 
na tichomořském  souostroví  Vanuatu.  Je  dost  pravděpodobné,  že  na  Mauriciu  budou  žít  v  sousedství 
úspěšné  tradiční  korporace  jako  HP  či  Microsoft  i  velmi  nekonvenční  internetové  společnosti.  Není 
vyloučeno, že z takové symbiózy vznikne leccos zajímavého.
 
Autor je šéfredaktorem časopisu Inside. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
17.03.2003 l 1948 + 1984 = 2003, Týden, Autor: Marek Šálek
 
Ministři odkývali léčbu nezaměstnanosti vyvlastňováním
 
Strategická průmyslová zóna. Pod tímto názvem může vstoupit do české legislativy bubák, který by přiměl 
odbojné vlastníky překážejících nemovitostí sklonit se před velkými investory. První na ráně bude desítka 
zemědělců z Nošovic ve Slezsku. 
 
Únor 2003, Strakova akademie, zasedání české vlády. Bod jednání: Návrh na zdokonalení podnikatelského 
a investičního prostředí. „Aby bylo možné využít pozemky v soukromém vlastnictví za účelem vybudování 
strategické průmyslové zóny, bude nutné posoudit některé legislativně-technické úpravy. Do výčtu staveb dle 
stavebního zákona,  pro které lze provést  využití  ve veřejném zájmu, by bylo vhodné zařadit  strategické 
průmyslové zóny.“ 
 
Klopotné, nudné věty. Stačí však tučně vyznačené eufemismy nahradit slovem vyvlastnit a situace je hned o 
poznání  zajímavější.  Vládní  opatření  č.6  s  názvem  „Zamezení  komplikacím  při  výkupu  pozemků  a 
optimalizace procesu územního řízení“ získalo souhlas všech patnácti přítomných členů kabinetu, do června 
jej rozpracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Vracíme se o pětapadesát let zpět, nebo se ocitáme uprostřed 
Orwellova románu 1984?

Nošovický zákon
 
Návrh vznikl ve spolupráci  s vládní agenturou CzechInvest, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou 
komorou a „na základě osobních rozhovorů se zahraničními investory“. Zmíněné opatření číslo šest reaguje 
na několik případů z posledních let, kdy vlastníkovi pozemku nebylo po chuti prodat majetek místnímu úřadu, 
usilujícímu o výstavbu průmyslové zóny. Ikonou takového odporu se stala Markéta Regecová z Hranic na 
Moravě,  která „povolila“  až ve chvíli,  kdy ji  budoucí  investor  nabídl  částku čtyřikrát  přesahující  původní 
nabídku. „Ano, měla by to být taková malá pojistka, aby se podobné vydírání už nemohlo opakovat,“ hlásí se 
ke  spoluautorství  návrhu  Martin  Jahn,  ředitel  společnosti  CzechInvest.  Vyvlastňování  není  v  českém 
zákonodárství novinkou (viz rámeček Absolutní konec světa), musí proběhnout za náhradu a na základě 
zákona, který stavbu či opatření, jako je například vytvoření hygienického či bezpečnostního pásma, prohlásí 
za veřejný zájem. 
 
Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  nyní  navrhuje  rozšířit  institut  vyvlastňování  i  na  takzvané  strategické 
průmyslové zóny. Mezirezortní komise, která zónám přiděluje dotace, tímto pojmem označila čtyři  místa: 
Kolín, Žatec, Brno a Nošovice. To znamená průlom: za veřejný zájem by tak bylo možné označit i angažmá 
soukromých investorů, které se v případě průmyslových zón už beztak těší vydatné přízni státu (daňové 
prázdniny, budování infrastruktury, školení pracovníků). 
 
A kdo se může stát první obětí vyvlastňovací procedury? Pozemky pro kolínskou automobilku (370 ha) již 
úřady vykoupily,  v Žatci (360 ha) a v Brně (160 ha) se bude stavět pozemcích opuštěných armádou. K 
jedinému konfliktu se schyluje v Nošovicích u Frýdku-Místku. 
 
Máme zelí
 
Vybudování nošovické průmyslové zóny o rozloze 250 hektarů si vyžádá miliardu korun, zhruba polovinu z 
této částky spolkne výkup pozemků. Předběžný zájem o výstavbu továrny v Nošovicích vyjádřila korejská 
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automobilka, krajský úřad slibuje 2500 pracovních míst. Příliv zahraničního kapitálu však hatí postoj deseti 
družstevníků, kteří odmítají prodat 40 hektarů pozemků. „Nepotřebujeme zónu,“ říká předseda družstva Jiří 
Vícha. „Odnepaměti tady pěstujeme zelí,“ přibližuje více než stoletou tradici nošovického kysaného zelí, o 
které  se  v  poslední  době  perou  supermarkety.  Strategická  zóna  by  zabrala  pětinu  celkové  rozlohy 
družstevních pozemků, Vícha se svými společníky ovšem nepřipouštějí kompromis: „Nevidíme důvod, proč 
ohrozit prosperující podnik.“
 
Nošovičtí jsou na dobré cestě proslavit se stejně jako Markéta Regecová, jejíž případ vypovídal především o 
neschopnosti  obce Hranice domluvit  se s majitelkou pozemku po dobrém. Zoufalé diletanství starosty a 
fízlovské choutky aparátu  tehdejšího premiéra Miloše Zemana vyvrcholily  přesvědčovací  misí  náměstka 
policejního  prezidenta  Václav  Jakubíka  u  zpupné kadeřnice.  Je  přitom zbytečné  soudit  motivy  Markéty 
Regecové i nošovických zelinářů. Důležité je naopak připomenout nedotknutelnost osobního vlastnictví.

Předčasné obavy?

Stát podpořil v uplynulých čtyřech letech 71 průmyslových zón. Do vínku jim vložil 2,3 miliardy korun dotací a 
238 tisíc  hektarů  z  Pozemkového fondu. Dosud zde vzniklo 22 tisíc  pracovních míst,  do roku 2005 se 
očekává zdvojnásobení. Do vytvoření jednoho ohlášeného pracovního místa stát investoval 54 tisíc korun. 
Nic proti tomu, ani snaha vystlat soukromým firmám cestu k podnikání růžovými kvítky však nesmí znamenat 
průlom do vlastnických práv. 
 
„Na citované věty jsem upozornil jako na problematické, ale ministr Jiří Rusnok (minulý týden byl odvolán, 
poznámka  redakce)  mě  ujistil,  že  to  ještě  neznamená,  že  jeho  ministerstvo  přijde  s  novým  návrhem 
vyvlastňovacího zákona,“  říká vládní  unionista Vladimír  Mlynář.  Obavy se snaží  rozptýlit  i vicepremiér  a 
ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: „Skutečná diskuse o vymezení vyvlastňovacích důvodů se povede až 
v okamžiku, kdy příslušný ministr předloží návrh zákonné úpravy.“
 
Absolutní konec světa
 
Aktuální možnost vyvlastňování hlásí Plzeň. Ekologičtí aktivisté si zde nakoupili za pár korun úzké pruhy 
půdy ve snaze prosadit jinou trasu vedení dálnice, parlament kvůli tomu přijal v roce 2001 speciální zákon o 
obchvatu  Plzně,  který  prohlásil  jeho  vybudování  za veřejný  zájem.  Bývalý  prezident  Václav  Havel  sice 
předpis vetoval, 145 poslanců levice, středu i pravice jej však o týden později přehlasovalo a prosadilo svoji. 
Tehdejší  předseda  sněmovny  Václav  Klaus  přijetí  zákona  o  několika  kilometrech  dálnice  označil  za 
„absolutní  konec světa“,  své pohoršení  dala  najevo i  právnická obec.  Podobné excesy totiž  představují 
zásadní porušování dělby moci ve státě: není normální, aby o stavbě, jejíž povolení spadá do rozhodování 
správního úřadu, tedy moci výkonné, rozhodoval parlament, čili moc zákonodárná. 
-mš- 
 
Z  celkové  částky  2,3  miliardy  korun,  vynaložené  na  státní  podporu  průmyslových  zón,  dostal  nejvíc 
Středočeský kraj (1,3 miliardy), dále Ústecký kraj (226 milionů), Moravskoslezský kraj (211), Olomoucký kraj 
(168) a Vysočina (93).
Zdroj: CzechInvest 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
05.03.2003 l Politické bajky - Přínos přímých zahraničních investic vlády nadsazují, týdeník EURO, 
autor: Martin Říman
 
Lákání  zahraničního  kapitálu  budováním  průmyslových  zón  a  poskytováním  investičních  pobídek  je 
strategickým nástrojem minulé i současné vlády k oživení ekonomiky. 
 
Politicky nejúspěšnější a propagandisticky nejpoužívanější je však určitě teze o zásadně pozitivním vlivu 
přímých  zahraničních  investic  (PZI)  na  tvorbu  pracovních  míst  a  snižování  nezaměstnanosti.  Konkrétní 
případ PZI, která se uskutečnila v letech 2000 a 2001 v Hranicích na Moravě, nám může pomoci v hledání 
odpovědi na otázku, zda je tomu opravdu tak, a zda za cenu, kterou celá společnost platí při její realizaci, 
získává slušnou odměnu v podobě opravdu zásadního vlivu na zaměstnanost příslušného regionu. 
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Hranice  na  Moravě  leží  v  Olomouckém kraji.  Těsně  sousedí  s  Moravskoslezským a  Zlínským krajem. 
Skutečně velkou investici, jednu z největších, které již v České republice byly touto metodou realizovány, v 
nich buduje firma Philips. Lze předpokládat, že její pozitivní vliv se projeví i v okolních okresech, a proto se 
jejich vývojem na trhu práce budeme rovněž zabývat. 
 
Náklady a nezaměstnanost. 
 
Investor se stal příjemcem balíku pobídek (viz tabulka č. 1) v celkové hodnotě nejméně 1,6 miliardy plus 
daňové prázdniny na dobu deseti let. Do dnešního dne obdržená podpora činí přibližně miliardu korun. Z 
toho je 600 milionů takzvaná bezúročná půjčka, která však s vysokou pravděpodobností bude převedena na 
dotaci. 
 
První etapa investice byla dokončena v roce 2001 a v tomto roce také probíhal nábor pracovních sil. Vývoj 
míry nezaměstnanosti dokumentuje tabulka č. 2. 
 
Na první pohled je evidentní pokles nezaměstnanosti v samotném okrese Přerov o 1,7 procentního bodu 
mezi  koncem roku 2000 a začátkem 2001, tedy v období,  kdy Philips  nabíral  tisícovku zaměstnanců a 
nezaměstnanost v okolních okresech stagnovala. V následujících dvanácti měsících míra nezaměstnanosti 
zůstává prakticky na stejné úrovni jak v Přerově, tak i v okolních okresech. Zdá se tedy, že efektem této 
investice státu je přibližně 1000 pracovních míst v okrese Přerov. Na okolní oblasti  je vliv zanedbatelný. 
Podíváme-li  se  ale  na vývoj  zaměstnanosti  v  okrese Přerov  podrobněji,  ukáže se,  že tento  závěr  není 
jednoznačný. 
 
Pokles z 14,2 na 12,5 procenta nastal během pěti měsíců od ledna do května 2001, tedy ještě v době, kdy 
šlo jen o částečný vliv Philipsu. Do jisté míry to byl běžný sezonní vliv, avšak jeho míra byla nad rámec 
předchozí i následující skutečnosti. Vysvětlení lze nalézt v tom, že v tomto období výrazně narostly pracovní 
příležitosti v dalších podnicích. 
 
V okrese Přerov se totiž v roce 2001 zvýšil počet zaměstnaných osob v podnicích s 20 a více zaměstnanci o 
2420. Z tohoto počtu však jen slabá polovina připadá na PZI Philips. Tato skutečnost komplikuje interpretaci 
příčin snížení nezaměstnanosti o uvedených 1000 osob. Jinými slovy, z dostupných údajů nelze vysledovat, 
jak by se vyvíjela nezaměstnanost, kdyby firma Philips nepřijala uvedených 1000 pracovníků a přitom ostatní 
zaměstnavatelé vytvořili oněch zbývajících 1400 pracovních míst. Lze však snad předpokládat rovnoměrný 
podíl  těchto  zaměstnavatelů  na  snížení  nezaměstnanosti,  což  by  znamenalo,  že  PZI  "má na  svědomí" 
úbytek nezaměstnanosti v řádu asi 400 lidí. 

Sto padesát Philipsů. 

To není příliš potěšitelné zjištění, uvědomíme-li si, že jen v samotném okrese Přerov bylo ke konci roku 2001 
evidováno přes 8000 uchazečů o zaměstnání a v celém regionu pěti okresů téměř 44 tisíc. 

Z  dostupných  údajů  tedy  plyne,  že  vliv  této  investice  na  trh  práce  se  v  důsledku  substitučních 
a vytlačovacích efektů nerovná ani předpokládanému počtu nově vytvořených míst. Už v žádném případě 
nelze vysledovat významnou tezi obhájců budování průmyslových zón a PZI o takzvaném multiplikačním 
efektu na vytváření pracovních míst. 
 
Zda tento model znamená efektivní způsob řešení problému nezaměstnanosti, je velmi diskutabilní. Konečný 
počet zaměstnaných osob v této továrně Philipsu má dosáhnout 3250 osob. Náklady na jedno pracovní 
místo dosáhnou přibližně půl milionů korun, započítáme-li jen přímé, explicitní náklady státu. Uvědomíme-li 
si, že počet nezaměstnaných v celém Česku přesáhl na konci loňského roku symbolickou hranici půl milionu 
osob, potřebovala by vláda k řešení problému nezaměstnanosti asi 250 miliard korun, nebo-li přibližně 150 - 
ale  spíše  daleko  více -  takových  PZI,  jakou je  firma Philips.  To  je  jistě  závěr  poněkud zjednodušující, 
nicméně vládní tvrzení, že IP jsou řešením problému nezaměstnanosti, posouvá do říše politických bajek 
docela výstižně. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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27.11.2002 l Místo peněz milujte život - Kritik korporací věří ve skutečnou tržní ekonomiku, týdeník 
EURO, autor: Pavel Matocha
 
David C. Korten - jeden z nejznámějších kritiků současného kapitalismu a globálních korporací. Vystudoval 
ekonomii,  teorii  organizací a byznys strategii na Graduate Schoul of Business na Stanfordově univerzitě. 
Poté pomáhal rozjet školy pro podnikatele a manažery v Etiopii. Pět a půl roku byl hostujícím profesorem na 
Harvardově univerzitě a za Harvard Business School byl poradcem Central American Management Institut v 
Nikaragui. Koncem sedmdesátých let minulého století opustil akademický svět a odjel do jihovýchodní Asie, 
kde  pracoval  nejprve  pro  Fordovu  nadaci  a  posléze  pro Americkou  agenturu  pro  mezinárodní  rozvoj 
(USAID). Koncem osmdesátých let došel k závěru, že politika USA má devastující důsledky na zbytek světa 
a že tento druh kapitalismu pouze prohlubuje globální krizi. Vrátil se do USA a postavil se na druhou stranu 
barikády. 
 
Spoluzakládal dvě nevládní organizace – The People-Centered Development Forum v roce 1990 a o osm let 
později  Positive  Futures  Network.  Napsal  dvě  významné  knihy:  Když  korporace  vládnou  světu  a 
Postkorporátní svět: Život po kapitalismu. Od roku 1998 žije na ostrově Bainbridge ve státě Washington, 
jehož obyvatelé se snaží o vytvoření nového systému, Ecotopie. 
 
EURO: Zúčastnil  jste  se letošní  pražské  konference Forum 2000 Mosty  přes  globální  propasti.  Jaký  si 
myslíte, že mají podobné akce smysl? 
 
KORTEN:  Myšlenkou  konference  bylo  přivést  k  jednomu stolu  dvě strany,  které  spolu  jinak  bojují.  Síly 
finančního a korporátního světa na straně jedné a síly demokracie na straně druhé. Organizátoři si mysleli, 
že prostřednictvím dialogu se můžeme dobrat  nějakého společného základu.  Upřímně řečeno, byl  jsem 
skeptický, že se něco takového může podařit. Dlouho si však vážím prezidenta Václava Havla a můj zájem 
setkat se s ním a tvrzení organizátorů, že je potřebné, aby na pražském Fóru zazněl i můj hlas, rozhodly, že 
jsem pozvání přijal a přijel. 
 
EURO: Našli jste onen společný základ, nebo se naplnila vaše skeptická očekávání? 
 
KORTEN:  Byl  jsem překvapen,  že  zástupci  korporací  diskutovali  mnohem otevřeněji  než  reprezentanti 
Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Světové obchodní organizace. Důvodem pravděpodobně 
bude, že tyto organizace jsou příliš úzce svázáné neoliberální ideologií. Byznysmeni se naproti tomu chovali 
jako lidé, kteří mají zájem téma zkoumat. Otevřeně jsme s manažery diskutovali, ale nemyslím si, že to může 
něco změnit na tom, jak se globální korporace chovají. Důvodem mé skepse je fakt, že většina z nich je 
veřejně  obchodovatelná,  což  znamená,  že  jsou  chycené  v  intencích  finančních  trhů  orientovat  se  na 
krátkodobý  zisk.  I  pro  manažery  s nejlepšími  úmysly  a  dobrou  vůlí  je  obtížné  chránit  životní  prostředí, 
poskytovat dobrá zabezpečení a pracovní podmínky zaměstnancům a respektovat závazky vůči komunitám, 
v jejichž rámcích působí. Jsou totiž pod tlakem, aby minimalizovali náklady, tedy registrovali společnosti v 
daňových oázách, stěhovali továrny do zemí s levnou pracovní silou a získávali výjimky z regulací chránících 
životní prostředí. 
 
EURO: Říkáte, že jedním z kořenů zla je problém, že společnosti sledují jen krátkodobé cíle a jim podřizují 
svou politiku. Nelze korporace přimět, aby sledovaly dlouhodobé cíle? 
 
KORTEN: Jak vidíme z nedávných událostí ve Spojených státech - mám na mysli případy společností Enron, 
WorldCom, Hulliburton - ani práva akcionářů nejsou dostatečně ochráněna a společnosti porušují i zákony. 
Falšují účetnictví, korumpují auditory. Nemůžeme tedy předpokládat, že by dobrovolně respektovaly etická 
pravidla.  Pokud  jde  o  sociální  odpovědnost  firem,  musíme  nejprve  přijmout  vynutitelné  regulační 
mechanismy, zákony. Nemůžeme očekávat, že korporace budou samy sebe dobrovolně omezovat, když se 
často nenechávají omezovat ani platnými zákony. 
 
EURO: Věříte, že lze přijmout zákony, které by přiměly největší globální korporace, aby se chovaly sociálně 
odpovědně? 
 
KORTEN: Je to samozřejmě velmi složité. Nevím, jak je tomu v České republice, ale ve Spojených státech je 
naprosto zřejmé, že korporace totálně vlastní naše politiky. Mnoho z nich se už ani neobtěžuje předstírat, že 
reprezentují veřejnost a hájí veřejné zájmy. Korporátní právníci píši zákony, které politici potom schvalují. 
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Jediná cesta, kterou se musíme dát, pokud opravdu chceme ekonomiku změnit, vede přes novou ekonomiku 
založenou na lokálních nezávislých podnicích. 
 
EURO: Jaké jsou důvody, které většině korporací brání chovat se sociálně odpovědně? 
 
KORTEN: Jednou z příčin dysfunkčností korporací je jejich velikost.  Často jsou jejich rozpočty větší než 
rozpočty států a přitom jsou řízené direktivně. Korporace fungují nikoli na základě tržních principů, ale jako 
centrálně  plánované  společnosti.  Globální  ekonomika  není  založená  na  tržních  principech,  ale  je  to 
privatizovaná centrálně plánovaná ekonomika. Korporace dále ztělesňují velmi extrémní formu společnosti s 
absentujícím vlastníkem a veškerá moc je pak koncentrována v rukou ústředního managementu, který je 
pod tlakem neosobních mechanismů finančních trhů. Nejvýznamnějšími akcionáři  korporací jsou penzijní 
fondy, jejichž podílníky jsou normální lidé, ale ti  nevystupují  jako vlastníci. Zajímá je pochopitelně pouze 
výnos fondu. Společnosti s ručením omezením a bez konkrétních vlastníků potom logicky nemají žádnou 
odpovědnost  k  prostředí,  ve kterém  působí.  U korporací  tak  máme  kombinaci  absence  vlastníka, 
nelimitovanou velikost firmy a omezené ručení za způsobené škody, a to je licence k sociopatologickému 
chování.  Kdyby se jako korporace chovaly  fyzické osoby,  občané konkrétních států,  pravděpodobně by 
skončily v kriminále. 
 
EURO:  Co  s  tím  můžeme  dělat?  Kapitalistický  systém  i  s  jeho  korporacemi  se  ukázal  jako  mnohem 
životaschopnější a lepší než centrálně řízené ekonomiky socialistického bloku. 
 
KORTEN: Musíme přemýšlet, jak změnit strukturu našich ekonomik tak, aby se firmy chovaly odpovědně. Je 
rozdíl  mezi  tržní  ekonomikou  a  kapitalistickou  ekonomikou.  V  kapitalistické  ekonomice  málo  lidí  vlastní 
rozhodující  část  výrobních prostředků.  V kontrastu k  tomu je  tržní  ekonomika,  která dosahuje optimální 
alokace  zdrojů.  Pokud  budete  studovat  třeba  Adama  Smithe,  nemůžete  se  nechat  zmást  neoliberální 
ideologií. Celá teorie trhu je založena na ideji malých podniků. Subjekty prodávající a kupující zboží musejí 
být tak malé, aby individuálně nemohly hýbat s trhem, s cenou příslušné komodity. V ekonomické teorii také 
bylo dokázáno, že pro optimální alokaci zdrojů musí být náklady internalizovány v ceně produktu. Nakupující 
musí platit plnou cenu, která tedy musí zahrnovat i životaschopnou mzdu pro dělníka, udržování zdravého 
životního  prostředí  a  zajištění  bezpečnosti  výrobku.  Další  předpoklad  sociálně  efektivního  tržního 
hospodářství, o kterém moc lidí nemluví, je relativní rovnost ekonomické moci jednotlivých osob. Současný 
svět je přitom rozdělen na multimilionáře na straně jedné a lidi,  kteří nemají téměř žádné prostředky na 
straně druhé. Trh potom pochopitelně slouží bohatým a třem miliardám lidí, které mají méně než dva dolary 
na den, skoro nevěnuje pozornost. 
 
Velké korporace, jejichž rozpočty přesahují rozpočty většiny národních států, jsou centrálně řízené a není pro 
ně problém, aby si s několika dalšími rozhodujícími hráči pro konkrétní produkt sedly k jednomu stolu a 
kartelově se dohodly, za jakou cenu budou prodávat. Stejně tak pro ně není problém koupit si politiky a 
změnit zákony tak, aby stále více a více jejich nákladů bylo externalizováno a platila je celá společnost. 
 
Skutečná  tržní  ekonomika  musí  být  ustavena  na  malých  podnicích,  které  jsou  založené  na  lidských 
schopnostech, kde se lidé navzájem znají, které jsou vlastněné skutečnými lidmi, kteří žijí v dané komunitě. 
Z knihy Bohatství národů Adama Smithe bývá často zmiňována pouze myšlenka o neviditelné ruce trhu. 
Přitom  v  celé  knize  je  neviditelná  ruka  trhu  zmíněná  pouze  v  jedné  větě,  a  to  v přímé  souvislosti  s 
předpokladem, že podnikatel investuje peníze do místního podniku. („Tím, že podporuje raději výrobu doma 
než výrobu cizí, sleduje jen své vlastní zabezpečení, a tím, že tuto výrobu řídí tak, aby její produkt měl co 
největší hodnotu, sleduje jen svůj vlastní zisk; jako v mnoha jiných případech, vede ho tu jakási neviditelná 
ruka, aby napomáhal k dosažení cíle, o který mu vůbec nejde.“ s. 398 - Adam Smith: Pojednání o podstatě a 
původu bohatství národů. Liberální institut, Praha 2001. Pozn. red.) Je nepravděpodobné, že k žádoucímu 
stavu se dostaneme v rámci současného systému, který je příliš uzavřen zájmy korporací. Přitom většinu 
představují malé podniky řízené a vlastněné lidmi zakořeněnými v dané lokalitě, v níž podnik funguje. Tyto 
malé byznysy také zaměstnávají možná většinu pracovní síly a produkují většinu inovací. Obvyklý životopis 
inovací zní: narozena v malé firmě, která je poté právě kvůli úspěšné inovaci koupena velkou korporací. 
V kontrastu k současné globální sebevražedné ekonomice korporací je třeba postavit silné lokální ekonomiky 
života. 
 
EURO: Myslíte, že malé podniky, zakořeněné v jedné lokalitě, mohou porazit nadnárodní koncerny? 
 
KORTEN: Jistě je to velmi obtížné, neboť velké společnosti mají mnoho moci, výhod, dotací a pomocníků. Je 
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třeba vybudovat povědomí mezi zákazníky, že je správné a výhodné nakupovat u lokálních firem, a tím je 
podporovat. Největší energii nyní věnujeme sektoru, který produkuje jídlo. Potraviny, které jsou vypěstované 
v dané lokalitě, jsou čerstvější a obvykle chutnější a zdravější. Lidé se mohou osobně přesvědčit, kde a jak 
jsou plodiny pěstovány, jak se chovají zvířata, mohou se o tom bavit se sousedy, kteří na farmě produkující 
potraviny pracují. 
 
EURO: Tyto ekologické potraviny,  jak se většinou produkty z lokálních farem označují,  jsou ale obvykle 
dražší než zboží dostupné v supermarketech. 
 
KORTEN: Ano, neboť tyto lokální farmy obvykle nedostávají dotace, které mají sjednány velké zemědělské 
kolosy.  I  když  jsou  potraviny  z  lokálních  farem dražší  pro  spotřebitele,  pro  společnost  jako  celek  jsou 
levnější.  Při  dopravě  potravin  z  druhého konce světa  se poškozuje  životní  prostředí,  přispívá  se  tím  k 
oteplování Země. Velké zemědělské koncerny rovněž mnohem více používají k hnojení chemikálie, které 
poškozují  půdu  a  tak  dále.  To  jsou  všechno  společenské  náklady,  které  ale  v  ceně  produktů  nejsou 
započítané. 
 
EURO: Ke změně zjevně nestačí přesvědčovat zákazníky o výhodách například lokálních potravin, když jsou 
v obchodech dražší. Změnu je proto třeba vyvolat i na nabídkové straně, v pravidlech, na jejichž základech 
korporace podnikají. Jak ale lze tuto změnu uskutečnit, když je proti zájmům korporací, které - jak říkáte - 
vládnou světu. 
 
KORTEN: Jedině prostřednictvím občanských  akcí.  Většina  lidí  si  musí  nejprve uvědomit,  že  současná 
globální korporátní ekonomika je sebevražedná, že ničí samotnou podstatu našich životů a našich komunit. 
Naději  vidím ve vynořujících se organizacích globální občanské společnosti.  Možná se lze inspirovat ve 
způsobu práce disidentů v bývalých komunistických režimech. Je třeba změnit politický kontext. Ekologická 
hnutí, hnutí na ochranu lidských práv, hnutí na ochranu spotřebitelů, feministická a další hnutí musí růst a 
sílit,  podrývat legitimitu současných institucí, které se potom zhroutí stejně jako režimy v komunistických 
zemích. 
 
EURO: Připomenu dvě obecně známá tvrzení: Kdo má peníze, má moc. A peníze dělají peníze. Změna 
systému, o které mluvíte, není  v zájmu současných mocných a znamenala by revoluci.  Respektive bez 
revoluce je zřejmě neuskutečnitelná. Vyjasněme si proto, o jaké revoluci mluvíte a zda se domníváte, že ji 
lze uskutečnit bez porušení práv bohaté části společnosti. 
 
KORTEN:  Nejsem zastáncem násilných  revolucí,  neboť  ty  obvykle  nezmění  systém,  ale  pouze  vymění 
vládnoucí elitu. Posilování role lokálních podniků naproti tomu znamená skutečnou změnu vztahů a hodnot, 
která může vytvořit nový systém. Když se rozhodujete, zda si koupíte produkty z lokálních ekonomik, nebo 
od  nadnárodních  korporací,  když  se  rozhodujete,  pro  kterou  stranu  budete  pracovat,  rozhodujete  se  o 
základním nasměrování své životní energie. Místo peněz je třeba začít milovat život. 
 
EURO: Co si myslíte o konceptu soukromého vlastnictví? 
 
KORTEN: Protože věřím ve skutečnou tržní ekonomiku, chovám respekt k soukromému vlastnictví. Idea 
soukromého vlastnictví je velmi dobrá. Je tak dobrá, že každý by měl mít nějaký majetek. Farmář by měl 
vlastnit půdu, na které hospodaří, dělník v továrně by měl mít vlastnický podíl na té fabrice. Pokud se vrátíme 
k  zakladateli  americké  demokracie  k  Thomasu  Jeffersonovi,  můžeme  si  uvědomit,  že  celý  koncept 
demokracie je založen na tom, že každý něco vlastní a to mu zajišťuje jistou nezávislost a základní míru 
moci.  Současný kapitalismus se velmi podobá socialistickým režimům v tom, že velkou většinu zdrojů a 
majetku kontroluje úzká vrstva lidí. 
 
EURO: Ve vašich textech jste kritizoval korporace ještě z jiného úhlu. Často jste používal přívlastek „veřejně 
obchodovatelná“ jako negativní charakteristiku podniků. Nevěříte ve význam burz cenných papírů a v tento 
způsob investování? 
 
KORTEN: Z burz se přece již dávno stala pouhá kasina.  Uvažujte,  co to znamená investovat.  Vezmete 
peníze a investujete je do podniku tak, že se za ně nakoupí novější stroje, či najmou noví zaměstnanci. Ale 
když koupíte akcie nějakého podniku na burze, je to něco jiného. Peníze nejdou přece do firmy, jejíž akcie si 
kupuji, ale tomu, kdo si je koupil přede mnou. Kupuji, protože věřím v růst ceny akcií, prodávající naopak 
sází na pokles kursu. To se ale mnohem více než investování podobá sázení na dostihové koně! 
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30.10.2002 l Dluhy rozdělují svět - Bez MMF se obejdeme, tvrdí aktivisté z třetího světa, týdeník EURO, 
autor: Čestmír Klos
 
Byl jsem dlouhá léta "utlačovatelem" v Asii, vzpomíná žertem bývalý guvernér v Hongkongu, dnes komisař 
Evropské komise pro vnější vztahy Chris Patten. Vážně však dodává: „Je nemorální až šílené, aby bohaté 
země  dávaly  víc  prostředků  na  dotace  svého  zemědělství  než  na  pomoc  rozvojovým  zemím.  Jejich 
zemědělská produkce pak nemá proti dotovaným potravinám ze Severu žádnou šanci.“ 
 
Na příčiny neudržitelných dluhů zemí třetího světa jsou protichůdné názory. Američané a Evropané mají 
sklon  shlížet  na  zkorumpované  banánové  republiky  i  země,  jež  si  zadaly  s  africkými  diktátory  či 
jihoamerickými  juntami,  shora:  „Co  jste  si  nadrobili,  to  máte.  I  každou  další  pomoc  byste  stejně  zase 
rozkradli.“  Stále  více  euroamerických  ekonomů  a  politiků  však  dává  za  pravdu  občanským  aktivistům 
z těchto zemí, že stejná, ne-li větší vina za tento zoufalý stav je na straně věřitelů z rozvinutých zemí. Ostrá 
výměna názorů na toto téma proběhla i na nedávném pražském Foru 2000. 
 
Obviněním  museli  zejména  čelit  zástupci  Mezinárodního  měnového  fondu  (MMF)  a  Světové  banky. 
„Nepotřebujeme MMF a Světovou banku k tomu, aby nás poučovaly o korupci. My víme, že je a že s ní 
máme v našich zemích problémy,“ řekla v úvodní řeči Fora keňská aktivistka Njoki Njoroge Njehu, ředitelka v 
USA sídlící organizace 50 Years Is Enough. A vysvětlila: „Mnozí z těchto politiků zůstávají u moci jen díky 
podpoře zemí, které ovládají MMF a Světovou banku právě těmito prostředky. Přestaňte s těmi falešnými 
dluhy a nechte naše lidové organizace, aby přivedly své vlády k odpovědnosti, otevřenosti a demokracii!“ 
 
Viceprezident Světové banky Mats Karlsson přiznává, že bariéry na zboží z třetího světa jsou až čtyřikrát 
vyšší než v opačném směru. „V obchodě panuje veliké pokrytectví. Globální ekonomika není v dobré formě a 
bojím se hrozby otevřených konfliktů,“ konstatuje Karlsson. Na druhé straně ujišťuje, že Světová banka se 
chce podílet na zdárném řešení. Připravuje reformy sebe sama. „Ještě to však nefunguje, jak bychom chtěli,“ 
přiznává Karlsson. „Musíme především vybudovat monitorovací systém a nalézt mechanismus, jak vyřešit 
dluhy. Nejtěžší bude sehnat 800 milionů dolarů a souhlas skupiny států G7 a dalších přispěvatelů,“ popisuje 
Karlsson. 
 
Globální kasino.
 
A tak se připravují další velké peníze pro nejisté projekty, které už jednou na celé čáře selhaly. Americký 
ekonom, prezident  představenstva organizace Positive  Futures Network David C. Korten soudí,  že tato 
riskantní hra roztočí sebevražednou ekonomiku, v níž chudí ještě víc chudnou a bohatí bohatnou. „MMF a 
Světová banka zavádějí do zemí třetího světa praxe, které jsou v rozporu s tím, co tyto země potřebují,“ 
soudí Korten. „MMF brání zemím, aby si samy mohly řídit svou rovnováhu.“ Kortenovi dělá velké starosti už 
sám pojem „udržitelný dluh“. „Vždyť cílem nemůže být dluh udržet, ale žádný nemít! Každá chudá země by 
měla zvážit, co opravdu potřebuje dovézt. A ne přijmout půjčku a otevřít se volnému obchodu, který za velice 
nerovných podmínek mezi dovozem a vývozem bude zemi čím dál víc zadlužovat,“ soudí Korten. 
 
Ředitel  Earth  Institute  Kolumbijské  univerzity  Jeffrey  Sachs  vypozoroval:  „Dluhy  nejchudších  zemí  jsou 
nezaplatitelné. Mnohá z těchto zemí potřebuje ještě větší pomoc, než je její dluh. Aby mohly chodit děti do 
školy a fungovala alespoň základní lékařská péče.“ Sachs už deset let na různých fórech přednáší, že pro 
tyto případy existuje jediná možná cesta, která není proti lidskosti: oddlužení. Světová banka, MMF ani G 7 
to dosud nevzaly na vědomí. 
 
Neudržitelný sen.
 
„Udržitelnost dluhu není tak snadná, jak bychom si přáli,“ soudí další americký ekonom, který byl Bushovým 
ekonomickým  ministrem,  univerzitní  pedagog  Hilton  L.  Root.  „Dluhy  musejí  být  spláceny  daňovými 
poplatníky. Nejsou to však poplatníci američtí, kteří by to bez větších problémů unesli. Jsou to poplatníci 
některé chudé zemičky.“ A tak se i konzervativní ekonom Root přiklání k Sachsově návrhu na oddlužení, 
případně na výrazné snížení dluhu. 
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Root  je  nespokojen,  že  se  smlouvy  o  státních  půjčkách  neřídí  ekonomickým citem.  Proto  jsou  někteří 
ministerští předsedové či prezidenti ochotni si půjčit mnohem víc, než na co jejich země mají. A také věřitelé 
jsou ochotni půjčovat víc, než by měli. Rozhodnutí o půjčkách nedělají ekonomové, ale politici a většinou 
špatně.  Buď  je  za  tím  bezohlednost  a  korupce,  nebo  neschopnost  dobrého  ekonomického  odhadu.  V 
zatížení země to pak vyjde nastejno. Root má jasnou představu, jak by volba půjčky měla správně vypadat: 
„Rozhodovat by měli lidé v dané zemi, na jejichž bedra splácení dluhu dopadne. Připravovat podklady by 
měla nezávislá odborná instituce,“ říká Root. 
 
A jak to chodí doopravdy? O tom v Praze promluvil zástupce výkonného ředitele Mezinárodního měnového 
fondu, bývalý chilský ministr financí Eduardo Aninat. „S lobbisty z občanských společností nejednáme. My 
máme vztahy zásadně jen s vládami,“ říká Aninat. Tím ovšem nepřímo osvětluje, proč MMF v minulosti cpal 
peníze  do  tak  pochybných  osobností,  jako  byl  nigerijský  vládce  Mobutu.  „Podívejme  se  na  problém 
zadluženosti  očima Afričana a zeptejme se,  za co vlastně dlužíme,“ vyzvala tváří  v tvář Aninatovi  Njoki 
Njoroge  Njehu.  A  sama  si  odpověděla:  „Za  dlouhodobé  vydržování  diktátorů,  za  ekonomické  rady, 
doporučující rychlé a levné vytěžení minerálů, za přeorientování zemědělství na výrobu čokolády, květin a 
cigaret pro ostatní místo pěstování plodin pro vlastní obživu a také za zvyšování úrokových sazeb, abychom 
si v bance nemohli vzít půjčku,“ vyjmenovávala Njehu a pokračovala: „Připomínali nám, že máme být trpěliví 
a vzít si jeden nebo dva úvěry, abychom mohli bojovat proti hladu, kterým trpíme, zatímco u nás vypukla 
nejhorší epidemie za několik století.“  A jak to zní Afričanovi? Njehu tvrdí,  že jako kolonizace, využívání, 
politická manipulace, násilí, výroba pro ostatní a dluh pro něj. Nic pozitivního na půjčce státu od MMF Njehu 
nenalezla. Má smysl v takovém úvěrování pokračovat? 
 
Občanská ekonomika
 
Kdyby  se  na  výstupech  MMF  a  Světové  banky  opravdu  nic  pozitivního  nenalezlo,  odborník  na  řízení 
mezinárodních korporací, který si za Příručku pro globální investory vysloužil nominaci na Pulitzerovu cenu - 
Stephen  M.  Davis  -  objevil  nečekaný  fenomén:  občanskou  ekonomiku.  Pod  vyčerpávajícím  tlakem na 
splácení státního dluhu se lidé i v zaostalých zemích začali intenzívně zajímat o ekonomické vazby. A tak po 
světě podle Davise chodí miliony občanských ekonomů. Navzdory nepříliš dobrému jménu v zemích, kde 
vybírá dluhy, se ani MMF nevzdává a snaží se o vlastní restrukturalizaci. Přichází však až příliš pozdě, než 
aby vzbuzovala důvěru. 
 
Chvályhodně působí takzvaný panel  nezávislého hodnocení.  Aninat  je přesvědčen, že konečně nadešla 
příležitost k tomu, aby věřitelé i dlužníci „položili údaje na stůl“. Tak se budou moci snáze dohodnout, a když 
ne, přijde ke slovu arbitrážní panel, který je rozsoudí. 
 
Jenže jeden z věřitelů – MMF - má být najednou také soudcem. To snad kromě fondu a Světové banky není 
přijatelné  pro  nikoho.  Veřejně proti  tomu vystoupil  jak  nevládní  Jürgen Kaiser,  který  je  vůdčí  osobností 
organizace  Jubilee  Debt  Network,  jež  se  zaměřuje  na  řešení  problému  zadlužení  formou  mezinárodní 
arbitráže, tak „státoprávní“ konzervativec Root, který ovšem poznamenává: „Opravdu nezávislý orgán by byl 
výhodou pro dlužníky, a ne pro věřitele.“ 
 
Zatím stále tahá za provázky jen fond. To se nelíbí ani keňské aktivistce jménem Wahu Kaara, která je 
ředitelkou organizace, usilující o zrušení dluhu rozvojových zemí. „Nemohu se dočkat okamžiku, až bude 
záležet jen na dlužnících a věřitelích, aby spolu problém řešili. Bez fondu se obejdeme.“ 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
22.07.2002 l Černý Petr pro Brno, Respekt, Ekonomika - Autor: Marek Pokorný
 
Nadnárodní firma Flextronics se stěhuje z Česka do Uher
 
Pro většinu to byl blesk z čistého nebe: Druhý červencový čtvrtek pozvalo vedení brněnské firmy Flextronics 
více než tisícovku svých zaměstnanců na celopodnikový mítink, kde jim oznámilo, že šéfové světového 
koncernu se rozhodli brněnský závod zrušit a jeho výrobu přesunout do Maďarska. Druhý den se zpráva o 
uzavření  jedné  z  nejmodernějších  a  nejnovějších  továren  v  zemi  ocitla  na titulních  stránkách  většiny 
celostátních deníků. "Důvodem je celosvětová recese v oboru," vysvětluje za firmu její personální ředitel Petr 
Prokš (33). Kritici jsou ovšem jiného názoru: Firma odchází poté, co získala všechny možné pobídky a úlevy 
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od státu. Objevily se i spekulace, že za odchodem je i nebývalé silná koruna -– zatímco při otevření továrny 
v listopadu 2000 stál dolar okolo 40 korun, dnes je k dostání o čtvrtinu laciněji.
 
Gigant beze jména
 
Nadnárodní koncern Flextronics se sídlem v Singapuru, který se specializuje na zakázkovou elektronickou 
výrobu, přišel do Česka počátkem roku 2000. Tehdy převzal společnost Dovatron, která již dříve odkoupila 
bývalou Teslu Brno. Flextronics je ve svém oboru světovou jedničkou: V sedmdesáti továrnách rozesetých 
po 24 zemích ve všech koutech světa zaměstnává přes sedmdesát tisíc lidí a jeho roční obrat je 13 miliard 
dolarů. S jeho jménem se však v žádném obchodě nesetkáme --  Flextronics pouze nabízí své kapacity 
ostatním firmám a vyrábí tak jejich jménem. V květnu 2000 se singapurský gigant rozhodl postavit novou 
továrnu  v  Brně.  Přesvědčilo  jej  především  to,  že  mu  moravská  metropole  přislíbila  prakticky  zadarmo 
pronajmout a při splnění určitých podmínek i převést pozemky, na nichž bude nově postavená hala stát. 
Jeho  předchůdce Dovatron  navíc  již  získal  příspěvek  na  rekvalifikaci  pracovníků a  daňové úlevy,  které 
mohou činit až polovinu investovaných peněz. Hala stála v rekordně krátké době: v polovině července začaly 
přípravné práce na staveništi  a 3. listopadu se již rozjely první výrobní linky. Během pouhého roku pak 
brněnský Flextronics zaměstnával 2700 lidí, jeho obrat v roce 2001 přesáhl 12,9 miliardy korun a dosáhl 
zisku  120  milionů.  Počátkem  letošního  roku  však  přišlo  propouštění  a  před  deseti  dny  pak  definitivní 
oznámení konce. Kritici rychle spočetli, že firma formou investičních pobídek dostala více než sto milionů 
korun a kromě toho i za pouhou korunu sedm hektarů pozemků na okraji Brna. Opoziční brněnští zastupitelé 
za ČSSD dokonce vyzvali brněnské radní, aby kvůli podpisu nevýhodných smluv rezignovali.
 
Nikdo to nečekal
 
Je  třetí  červencová  středa  a  v  sídle  moravského  Flextronicsu  právě  končí  schůzka  odborů  s  vedením 
továrny.  "Je to verdikt  nadnárodního vedení.  Nemáme o co licitovat.  Jen se snažíme, aby lidé  měli  co 
nejlepší podmínky pro odchod," přiznává slabou pozici odborů jejich šéf Jan Vrabec (54). Podle něj bylo již 
na jaře vidět, že továrna má problémy. "Propouštělo se, třetina linek stála a některé se i odvážely do podniků 
v Polsku a Maďarsku. Že to ale zavřou tak rychle, s tím nepočítal snad nikdo." Kateřina Gulisová (26) z 
Uherského Hradiště přišla do Flextronicsu na inzerát před necelými dvěma roky. "Původně jsem chtěla jen 
na dva měsíce, než si najdu něco ve svém oboru," říká absolventka oděvní průmyslovky. Ve firmě jí nabídli 
zaškolení a z práce u pásu se postupně vyhoupla na technika kvality, zdokonalila se v angličtině a nyní dělá 
v recepci. "Podnik podporoval vzdělávání lidí, byla tu možnost profesního růstu," vysvětluje, proč nakonec 
zůstala. Z propuštění si těžkou hlavu nedělá. "Zatím si pomalu píšu životopis." Skončí -– stejně jako drtivá 
většina jejích kolegů -- posledního listopadu. Jak je ale vůbec možné, že se zavírá nová fabrika -– která je 
navíc stále v zisku -- pouhé dva roky po otevření? "Koncem roku 1999 provázel elektronický průmysl boom, 
naše výrobní kapacity nestačily. Pak se ale trh nasytil a není odbyt," vysvětluje personální ředitel Petr Prokš 
(33), který je ve firmě od samého počátku. V roce 1996 nastoupil jako finanční ředitel do bývalé Tesly Brno, 
výstavbu nové továrny sjednával a poté se stal personálním ředitelem. Podle pana Prokše si nadnárodní 
vedení firmy spočítalo, že nejefektivnější řešení bude některé závody zavřít a jejich výrobu přesunout do 
okolních zemí. "Takto už skončily dva závody v Irsku a o dalších se uvažuje," konstatuje ředitel Prokš, podle 
něhož silná koruna ani vyčerpání investičních pobídek nehrálo v případě Brna žádnou roli. A co nyní bude s 
areálem? "Snažíme se najít kupce a teď jde o to, zda koupí jen budovu nebo i technologie," říká Prokš, podle 
něhož se od toho bude odvíjet i  výše ztrát. Jen pro upřesnění: Sama hala stála čtyři  sta milionů korun, 
technologie pak další miliardu a čtvrt.  A proč padla volba na Brno, a ne třeba na sousední Maďarsko či 
Polsko?  "Polské  závody  jsou  navázány  na  Skandinávii,  v Maďarsku  je  těch  závodů  víc,  navíc  jsou 
specializovanější.  Těžko  by  se  rušily,"  vysvětluje  ředitel  Prokš.  Ale  vraťme  se  ještě  k  výše  zmíněným 
pobídkám. Opravdu nás získání Flextronicsu -– nepočítáme-li pozemky -- stálo více než sto milionů korun? 
Podle ředitele vládní agentury Czechinvest pro získávání zahraničních investic Martina Jahna stát firmě dal 
přímo pouze 1,5 milionu korun na rekvalifikaci 225 zaměstnanců. Uvedených sto milionů korun je suma, 
kterou jí  za  investované  peníze odpustil  na  daních.  "Kdyby  firma do Česka  nepřišla,  tak  ty  daně také 
neodvede,"  upozorňuje  Jahn.  Flextronics  navíc  vládní  podmínky  splnil  a  dokonce  překročil:  Zavázal  se 
investovat deset milionů dolarů, ale ve skutečnosti přinesl šestinásobek -– zhruba pětinu z toho stála hala, 
zbytek pak nové výrobní technologie. S pozemky to také není tak horké: Město Brno si totiž ve smlouvě 
vymínilo, že pokud Flextronics po dobu pěti let nezaměstná alespoň tři tisíce lidí, bude muset za uvedených 
sedm  hektarů  zaplatit  tržní  cenu.  Flextronics  spolu  s  městem  i Czechinvestem  proto  již  nyní  shání 
zahraničního investora, který by uvedené podmínky podpory splnil  a zaujal jeho místo. "Neměl by to být 
problém.  Investoři  mají  zájem,  ale  vždy  to  ztroskotalo  na tom,  že  jsme  pro  ně  neměli  pozemky,"  říká 
ekonomický náměstek brněnského primátora Pavel Kuba (US-DEU). To, že tato cesta je schůdná, přitom 
dosvědčuje i podobný případ z loňského léta. Tehdy se totiž -– aniž to přitom média prakticky zaznamenala 
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-- rozhodla své angažmá v Brně ukončit americká společnost Lexmark, zaměstnávající necelých dvě stě lidí. 
Czechinvest tehdy v krátké době získal další americkou firmu Ademco, která po Lexmarku převzala i zhruba 
třetinu zaměstnanců. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
22.04.2002 l Plať si svého konkurenta, Respekt, Autor: Marek Pokorný
 
Trutnovská výzva otevřela debatu o investičních pobídkách
 
První dubnový týden se v Trutnově sešli představitelé pěti textilních továren. Výsledkem jejich schůzky byl 
apel  na vládu a centrální  banku,  aby zasáhly proti  rychle rostoucí  koruně.  Trutnovská výzva se během 
pouhých čtrnácti dnů stala pojmem. Připojilo se k ní více než sto firem, mezi nimiž nechyběly ani největší 
česká firma Škoda Auto Mladá Boleslav, chemický holding Agrofert či výrobce kancelářských potřeb Koh-i-
noor.  Minulý  čtvrtek  se  signatáři  sešli  podruhé  a  výsledkem byl  nyní  požadavek  okamžitého  zastavení 
privatizace,  blokace privatizačních příjmů a zastavení  investičních pobídek,  které  podle nich diskriminují 
tuzemské podniky.
 
Hedva kontra Toray
 
"Když jsme loni na podzim uzavírali kontrakty na letošní rok, byla koruna o téměř desetinu silnější. Takže teď 
za  vyvezené  výrobky  dostanu  o  téměř  desetinu  méně,"  říká  iniciátor  výzvy  Jiří  Grund  (53),  jehož 
stejnojmenná  rodinná  firma  z  Trutnova  vyrábí  populární  koberečky  do  koupelen.  Podle  názoru  většiny 
analytiků táhne korunu příliv deviz --  jednak z privatizace, jednak z přímých zahraničních investic.  První 
příčinu by měla odstranit dohoda vlády a ČNB o zmrazení většiny privatizačních příjmů na zvláštním účtu, o 
to víc však signatářům Trutnovské výzvy leží v žaludku druhý důvod. Zatímco oni musí platit  daně, cizí 
investoři dostávají od vlády až desetileté daňové prázdniny a ze státní kasy štědré dotace na nová pracovní 
místa. Konkrétní příklad dává ředitel moravskotřebovské Hedvy Jiří Ošlejšek. V nedalekém Prostějově před 
čtyřmi lety postavil továrnu japonský Toray. Dostal dotaci 16 milionů, pětileté daňové prázdniny a ihned začal 
Hedvě konkurovat  ve výrobě  polyesterových  tkanin.  "Tři  sta  lidí,  které  oni  zaměstnali,  jsme my museli 
propustit,"  konstatuje  ředitel  Ošlejšek.  S touto  argumentací  však  nesouhlasí  Martin  Jahn,  ředitel  vládní 
agentury  Czechinvest  pro  získávání  zahraničních  investic:  "Pokud  by  Toray  nedostal  pobídku  od  nás, 
postavil  by  továrnu  v  Polsku  a konkuroval  by  Hedvě  odtamtud."  Trutnovskou  výzvu  podpořilo  i  několik 
podniků, které samy investiční pobídky získaly, například Škoda Auto či Metal Ústí nad Labem. "Samozřejmě 
by se našly v té výzvě sporné body," připouští bez dalšího komentáře mluvčí Škody Auto Milan Smutný (jeho 
podnik má za výstavbu nové motorárny odpuštěny daně až do výše 750 milionů korun). Ústecký Metal má za 
investici půl miliardy korun odpuštěno na daních přes 200 milionů. "S tou korunou se přece něco musí dělat. 
Když to tak půjde dál, budeme ve ztrátě a pobídka nám bude k ničemu," vysvětluje důvody podpisu Milan 
Boháček z představenstva Metalu. Trutnovskou výzvu naopak nepodepsala zmíněná Hedva. "Změnili jsme 
trhy, teď jsme ziskoví a žádné problémy nemáme," říká ředitel Ošlejšek. 
 

Radost v Lanškrouně
 
Trutnovská výzva přinejmenším v pasáži o investičních pobídkách promluvila z duše řadě ekonomů, kterým 
se tento způsob lákání kapitálu nelíbí z principu. "Narušuje se tím konkurenční prostředí," říká Daniel Münich 
z CERGE-EI. "Firma, která pobídku obdrží, si může dovolit přetáhnout lidi vyššími platy a tím pro ostatní 
zvyšuje cenu pracovní síly." Proti tomu namítá šéf Czechinvestu Martin Jahn obvyklý argument: výhody pro 
investory dnes nabízejí všude v Evropě. Nejhlasitěji kritizuje systém pobídek pražský Liberální institut. "Na 
sto  takto  vzniklých  pracovních  míst  jich  jinde  osmdesát  ubude,"  říká  jeho  ředitel  Miroslav  Ševčík.  Jak 
dodává,  jde o  jeho osobní  odhad.  Praktické zkušenosti  tomu ovšem příliš  nenasvědčují.  Kupříkladu do 
Lanškrouna přišel před čtyřmi lety japonský výrobce elektroniky AVX, který slíbil investice za 1,1 miliardy 
korun a 1100 nových pracovních míst (dostal mj. několik milionů korun na rekvalifikace). Své sliby dokonce 
ještě překonal, dnes má zaměstnanců více než dvojnásobek. "Příchod AVX měl celkově pozitivní vliv, začaly 
díky němu vznikat nové firmy," říká starosta Lanškrouna Ladislav Maixner.
 
Dva miliony na hlavu
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Prezident Liberálního institutu Jiří Schwarz nedávno zveřejnil šokující srovnání: "Zatímco český podnikatel 
dostane od Českomoravské záruční  a rozvojové banky na jedno místo 262 tisíc korun, zahraniční firmy 
dostanou prostřednictvím Czechinvestu 4,5 milionu." Čísla podle svých slov čerpal z internetových stránek 
Czechinvestu. Schwarz se ovšem přehlédl. Zmíněných 4,5 milionu není státní dotace, ale naopak suma, 
kterou investor přináší. "Navíc se tím srovnává nesrovnatelné. Záruční a rozvojová banka poskytuje jiný typ 
dotací,"  podotýká  šéf  Czechinvestu  Jahn.  Za  pobídkami  sociálnědemokratické  vlády  přišlo  do  České 
republiky  celkem  65  firem.  Slíbily  investovat  celkem  4,5 miliardy  dolarů  (zhruba  150  miliard  korun)  a 
vybudovat okolo třiceti tisíc pracovních míst. Investiční pobídka (tedy dotace českého státu) může dosáhnout 
až padesáti procent přislíbené investice, tedy dva miliony korun na pracovní místo. Ve srovnání podporou s 
80--250 tisíc, kterou na zřízení nového pracovního místa dává českým podnikatelům ministerstvo práce a 
sociálních věcí, je to na první pohled ohromné číslo. Věc má ovšem háček: investoři nedostávají peníze na 
ruku, ale především ve formě daňových úlev. "Kdyby tyto firmy do České republiky nepřišly, tak tyto peníze 
na daních také neodvedou," upozorňuje ředitel Czechinvestu Martin Jahn. Takže nakolik se pobídky opravdu 
vyplatí? "Skutečně fundovaná analýza dosud nebyla vypracována," připouští Daniel Münich z CERGE-EI. 
"Je to moc složité, nejsou data ani lidé, kteří by to byli schopni udělat."
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
16.04.2002 l Největší investice - Zóna bude stát téměř dvě miliardy, týdeník EURO, 
autor: Erich Handl
 
Příprava průmyslové zóny Kolín - Ovčáry letos přijde na 1,211 miliardy korun, stát na ni celkem vydá 1,97 
miliardy korun. Z celkových letošních nákladů na zónu pokryje 793 milionů Kč státní dotace. Kolín ji využije k 
výkupu pozemků a vybudování infrastruktury. Z vlastních zdrojů (úvěru a peněz z prodeje akcií) vynaloží 98 
milionů na pozemky a 20 milionů korun na inženýrskou činnost. Z prodeje pozemků investorovi získá město 
300 milionů korun. 
 
Jen náklady na výkup pozemků letos dosáhnou 541 milionů korun. Loni na něj město vynaložilo 309 milionů 
Kč, z toho 307 milionů pokrylo z půjčky od státu. V letošním roce z ní splatí 200 milionů korun. V dalších 
dvou letech Kolín dokončí v zóně infrastrukturu. V roce 2003 na ni od státu dostane dotaci 350 milionů a v 
roce 2004 dalších 100 milionů korun. 
 
Přehled nejvyšších investic 
 
1,5 miliardy eur (47 miliard korun) 
Továrna PSA Peugeot-Citroën a Toyoty v Kolíně suverénně vede žebříček investic do České republiky, které 
byly či budou vystavěny „na zelené louce“. 
 
562 milionů dolarů (asi 19,7 miliardy korun) 
V listopadu 1999 byla zahájena v  Mladé Boleslavi  výstavba nové motorárny,  která představuje  stěžejní 
investici  koncernu  Volkswagen ve  Škodě  Auto  a  největší  samostatnou  investiční  akci  v historii  závodu. 
Plánovaná kapacita továrny, která byla dostavěna loni, je půl milionu motorů a půl milionu převodovek ročně. 
Plné kapacity by mělo být dosaženo koncem roku 2003, kdy by provoz měl zaměstnávat asi 3000 lidí. 
 
600 milionů eur (19,2 miliardy korun) 
Nizozemsko-korejská společnost  LG. Philips Displays zatím do továrny na výrobu barevných televizních 
obrazovek v Hranicích na Moravě investovala pouze 200 milionů eur. Závod, který byl loni v září otevřen, má 
zaměstnat 1200 lidí. Vláda původně předpokládala vytvoření více než 3000 pracovních míst a investice 600 
milionů eur.  Představitelé firmy tvrdí,  že celková výše investic  bude záviset  na vývoji  poptávky na trhu 
barevných televizních obrazovek. Investiční pobídky ze strany státu činily zhruba 1,6 miliardy korun. 
 
11,5 miliardy korun 
Mexická společnost  Nemak,  která  se zabývá výrobou náhradních dílů  pro automobily,  by ráda v České 
republice  investovala do průmyslového komplexu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů. 
Přestože se o výstavbě začalo vyjednávat již před dvěma roky, Nemak stále nenašel vhodnou lokalitu. Místo 
původně rezervované průmyslové zóny Borská pole na Plzeňsku má nyní největší šanci získat mexického 
investora  Mostecko.  Do deseti  let  by měla  firma zaměstnat  téměř  1400 pracovníků.  Nemak má údajně 
nabídky lokalit kromě ČR též z Maďarska a Německa. 
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150 milionů dolarů (asi 5,8 miliardy korun) 
Japonská  společnost  Toray  Industries  otevřela  v  září  2000  v  Prostějově  textilní  továrnu  na  výrobu 
polyesterové podšívkové tkaniny. Stavba továrny byla zahájena v dubnu 1998; v regionu našlo zaměstnání 
více než 300 pracovníků. 
 
100 milionů dolarů (asi 3,5 miliardy korun) 
Japonská společnost Matsushita Electric Industrial zahájila v roce 1996 v plzeňské průmyslové zóně Borská 
pole stavbu závodu na výrobu televizorů. Matsushita je známá produkty značky Panasonic a Technics. Od 
zahájení  výroby  v  dubnu 1997  vyrobila  společnost  tři  miliony  televizorů.  Z  celkové  produkce  putuje  98 
procent televizorů do třiceti zemí Evropy a pouze dvě procenta na český trh. Firma zaměstnává téměř 1500 
lidí. 
 
100 milionů dolarů (asi 3,5 miliardy korun) 
V Rudné u  Prahy  se  v  roce  1997  rozhodl  vybudovat  tchajwanský  počítačový  gigant  First  International 
Computer  (FIC)  továrnu  na  výrobu  počítačů.  Výroba  byla  zahájena  v  březnu  1998.  Loni  v  září  firma 
zprovoznila dvě montážní haly, které jí umožní zvýšit produkci počítačů z 50 tisíc kusů na 300 tisíc kusů 
měsíčně. Celkem 95 procent produkce dodává FIC CZ světovým prodejcům počítačů Hewlett-Packard a 
Compaq Computers. FIC CZ vznikla v roce 1991. 
 
100 milionů dolarů (asi 3,5 miliardy korun) 
O loňskou nejvyšší investici se postarala japonská společnost Denso, která uzavřela kontrakt na výstavbu 
závodu na výrobu klimatizačních jednotek do aut v průmyslové zóně Liberec - Jih. Továrna, která má do roku 
2005 přinést práci až tisícovce lidí, je v Česku největší japonskou investicí do automobilového průmyslu. 
Výstavba začala loni v listopadu. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
10.09.2001 l Vzkřísit národní kapitalismus, Respekt, Autor: Jan Mládek
 
Český podnikatel a jak ho podpořit v globalizované ekonomice
 
Léta 1990--1997 proběhla v České republice v rámci teorií a praxe národního kapitalismu. Je zajímavé, že 
tuto doktrínu nikdo z politiků ani ekonomů výslovně neproklamoval, v heslech o privatizaci rychlé a ještě 
rychlejší, v heslech o liberalizaci všeho nebylo zmínek o národním kapitalismu -- o to větší ale byla snaha se 
takovou myšlenkou řídit.  Jak je to možné? Domácím stoupencům transformace šlo zejména o rozdělení 
majetku a bylo jim dost jedno, čím se to zdůvodní. V tomto smyslu není velkého rozdílu mezi kuponovou 
privatizací a prodejem na úvěr domácím zájemcům, kteří nemají vlastní kapitál. V obou případech přece byl 
na konci domácí vlastník (kapitalista). Od počátku transformace existoval v této otázce vskutku celonárodní 
konsenzus,  že  "cizákům"  se  české  podniky  a  další  majetek  privatizovat  nebudou.  Jasno  tehdy  měla 
vládnoucí koalice, opozice demokratická i méně demokratická. Přesto dnes národní kapitalismus nemáme 
a od roku 1998 naopak bojuje ČR o získání maxima zahraničních investic.
 
Oběti neuvážené liberalizace
 
Prvním důvodem úpadku  národního  kapitalismu  je  již  zmíněný  fakt,  že  nikdy  nebyl  explicitně,  veřejně 
diskutován. Vznikl ze snahy ukázat, že Češi dovedou podnikat, že se vyrovnají světu, když dostanou pod 
kontrolu české podniky. Vznikl pochopitelně i z chtivosti po majetku a lakoty. Vznikl také z nostalgie po první 
republice,  ze  snahy  být  znovu  před  světem hrdý  na  české  značky:  ČKD,  Tatra,  Baťa,  Škoda,  Budvar, 
Prazdroj a jiné. Tento český příspěvek k teorii a praxi transformace byl ovšem nalepen na obecnou teorii 
transformace, která říkala, že je třeba liberalizovat zahraniční obchod, uvolnit ceny, snížit cla a jiné netarifní 
bariéry, zavést směnitelnost koruny. To vše při vyrovnaném státním rozpočtu za určité sociální pomoci pro 
"poražené"  v  tržní  ekonomice.  Spojením  národního  příspěvku  a  obecné  teorie  vznikl  hybrid,  za  jehož 
existenci jsme zaplatili již stovky miliard korun v bankovním systému a hlavně pak v nevyrobeném produktu. 
Rychlokvašené kapitalisty bylo nutné mohutně úvěrovat, už jenom proto, že převzali na bankovním úvěru 
velmi závislé podniky a vlastní kapitál neměli. Po naivním převzetí liberalizačních sloganů a praxe byly tyto 
firmy navíc vystaveny obrovské vnější konkurenci. Autoři obecných transformačních teorií nebyli jen altruisty, 
ale sledovali zájem západních zemí a firem o získání nových trhů. U nás pak mnozí nechápali a dodnes 
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nechápou, že hlavním zdrojem financování firmy má být financování z prodeje vlastních výrobků a služeb a 
že úvěr je především na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Tak se stalo, že české firmy 
zatížené úvěry nebyly a nejsou schopné konkurovat zahraničním firmám, které mají volný přístup na český 
trh díky skoro nulovým clům a minimu netarifních bariér.  Za těchto okolností  mnoho původně poctivých 
privatizátorů  a  podnikatelů  změnilo  vzorec  chování  a  snažili  se  dostat  (vytunelovat)  z kontrolovaného 
podniku maximum. Stáli  totiž před dvěma možnostmi: usilovně pracovat,  zaplatit  privatizační úvěr, snížit 
zadlužení firmy a ještě obstát v konkurenci se zahraničními firmami, které nemají transformační problémy, 
anebo "zabezpečit sebe a svou rodinu" operacemi, které nemusí mít nutně charakter trestných činů, ale na 
jejichž konci je téměř vždy zbankrotovaná velká firma předlužená vůči polostátním bankám. Toto schéma 
převážilo, což se projevilo v poklesu HDP v roce 1997 a vedlo k vypuknutí hospodářské a politické krize.
 
Těžký život v cizí firmě
 
Hospodářský propad a nutnost čelit krizi  vedly ke změně politiky. Začala ji  dočasná Tošovského vláda v 
dubnu  1998,  kdy  byl  schválen  první  balík  pobídek  pro  zahraniční  investory.  Menšinová  sociálně 
demokratická vláda balík ještě rozšířila a později získala i politickou podporu ve sněmovně (byl odhlasován 
zákon o investičních pobídkách). Vláda navíc jasně řekla, že přímé zahraniční investice chce a že pro ně 
chce něco udělat. Změna vedla k obnovení hospodářského růstu a k větší integraci České republiky do 
evropské, globální ekonomiky. Je tedy myšlenka národního kapitalismu zcela mrtvá? Podle všeho nikoli. 
Globalizovaný prostor není procházka růžovým sadem. Vyžaduje výkon a skrývá mnohá rizika, která lze jen 
obtížně eliminovat. Výkyv hospodářského cyklu či jen lepší příležitosti mohou odvést zahraniční investory z 
České  republiky  úplně  jinam.  Industrializaci  tak  může  následovat  dezindustrializace  --  svědectvím  jsou 
některé oblasti jihovýchodní Asie. Také kariéra českých občanů je u zahraničních firem ze zcela objektivních 
důvodů obtížnější než v domácích. Musí komunikovat v cizím jazyce, nemají ty správné školy a situaci jim 
ještě ztěžují někteří čeští intelektuálové a politici svým sebemrskačským názorem, že školství za reálného 
socialismu bylo jen špatné. V mnoha technických oborech to není pravda a navíc čeští zaměstnanci obvykle 
nesoutěží s absolventy Oxbridge či Břečťanové ligy, ale s absolventy druhořadých a třetiřadých západních 
univerzit. Někteří  cizinci prostě nemusejí mít Čechy rádi jako národ. zahraniční firmy se zcela přirozeně 
snaží získat nejen kapitálovou kontrolu nad firmou, ale i kontrolu prostřednictvím know-how všeho druhu. 
Není  náhoda,  že  nejhůře  se  vyváží  pracovní  místa  bílých  límečků.  Ve  velkých  nadnárodních  firmách 
převládá třeba naprosto  jednoznačný  trend stáhnout  výzkum do mateřské země.  Má to  své subjektivní 
důvody. Transfer výzkumu z mateřské firmy do pobočky v jiné zemi znamená také přesun lidí. Ti pak začnou 
řešit problémy s bydlením, kam půjdou děti do školy, kde zaměstnají manželku/manžela, jak budou existovat 
v cizojazyčném prostředí.  Když vidí  míru námahy, která je s přesunem spojena,  raději  vymýšlí  všechny 
možné překážky, proč výzkum ponechat v centrále. Objektivním důvodem je fakt, že kontrola výzkumu a 
vývoje je důležitým momentem v celkové kontrole firmy. Proto i v případech, kdy zahraniční investor dokonce 
rozšířil  výzkum a vývoj  v české pobočce,  zpravidla pouze rozšířil  některé vedlejší  směry vývoje a vývoj 
klíčové části výrobku přesunul do centrály.
 
Začněte s dluhy a vzděláním
 
Proto by nebylo vůbec špatné, kdyby některé významné české podniky zůstaly pod kontrolou domácích 
podnikatelů. Otázka zní, jak to udělat, když první pokus o národní kapitalismus skončil těžkým fiaskem a pod 
zahraniční kontrolou skončilo více firem, než bylo nutné. Klasické nástroje podpory domácích podnikatelů 
přitom nejsou v  roce 2001 příliš  dostupné.  Chybí  totiž  ochrana vnitřního trhu,  cla  jsou téměř  nulová  a 
netarifní bariéry jen málo rozvinuté.  Zvýšit  cla nelze,  protože liberalizace je nevratný proces,  a netarifní 
bariéry lze zvýšit jen málo. Nejde ani zavést měkké úvěry od bank; zkusila to vláda vedená ODS a skončilo 
to špatně. Opakovat pokus nelze, je ale možné oddlužit české podniky vůči Konsolidační bance/Konsolidační 
agentuře jejich prodejem. Předlužené podniky by měly buď dostat ještě jednou šanci prodejem závazků v 
aukci,  a to i  s rizikem, že výnos pro stát  bude malý. Jinou možností  skomírajícího podniku je konkurz. 
Nejhorší možnou variantou je převalování problému do budoucna. Zbývající nástroje nemohou pomoci příliš 
rychle. Patří sem podpora exportu, podpora vědy a výzkumu, investice do vzdělání, podpora propojování 
malých a středních firem s velkými. Jinými slovy: vedle podpory přímých zahraničních investic je zapotřebí 
podpořit i domácí podnikatele. Jedno je však jisté: chráněný trh či měkké peníze jim už žádná vláda nedá 
Pak je možné podpořit rychlejší postup českých občanů ve strukturách nadnárodních firem. Čím výše se 
propracují, tím více mohou pomoci snížit bariéry pro získání zakázek českými podnikateli u nadnárodní firmy. 
Výše zmíněné problémy nejsou veřejně diskutovány, a přitom na jejich řešení závisí blahobyt či bída lidu této 
země. Přitom existují dva jednoduché závěry. Celou pracovní sílu je především nutné naučit anglicky. Už jen 
z toho důvodu, že i z domácích firem dlouhodobě přežijí jen ty, které se úspěšně zapojí do mezinárodní 
dělby práce. Za druhé je nutné poslat za státní peníze několik tisíc studentů na špičkové západní univerzity. 
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Jen tak bude dostatek českých občanů ve strukturách nadnárodních společností. Takto použité peníze by 
měly daleko větší výnos než většina plánů na záchranu neživotných odvětví českého hospodářství.
 
Autor je ředitelem Českého institutu aplikované ekonomie, s.r.o. a do června byl náměstkem ministra financí
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