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NABÍDKA POBÍDEK PRO ZAHRANIČNÍ INVESTORY 

ABSTRAKT: 

 

 Práce se zaměřuje na rozbor těch aspektů investičních pobídek, které byly do dneš-

ní doby diskutovány pouze zřídka – soustředí se především na analýzu faktorů, jež deter-

minují poskytované množství pobídek pro zahraniční investory. V jejím rámci jsou před-

staveny dva formalizované modely nabídky investičních pobídek a jejich výsledky jsou 

následně empiricky ověřeny. Práce ukazuje, že poskytované množství pobídek je skutečně 

ovlivněné objemem nabízeným konkurenčními státy, není tedy možné zamítnout slabou 

hypotézu pobídkového soupeření o zahraniční investice. Nepotvrzuje se však, že tato sou-

těž probíhá podle intenzivního modelu, proto je možné zamítnout silnou hypotézu pobíd-

kového soupeření o přímé zahraniční investice mezi sousedními zeměmi.  

 

 

 

SUPPLY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INCENTIVES 

ABSTRACT: 

 

The thesis focuses on rarely discussed aspects of international investment incen-

tives, concentrating mainly on factors determining the supplied amount of FDI incentives. 

This research presents two separate formalized models, each one representing a different 

approach towards the subject. Consequently, the most important findings are empirically 

verified by an OLS regression. The thesis suggests that the supplied amount of FDI incen-

tives in Country A is correlated with the attractiveness of its competitors‘ incentive 

schemes, which implies that we cannot reject the weak hypothesis of incentive-based com-

petition. We did not find evidence, however, to support the claim that the contest proceeds 

in line with our sharp-competition model, which leads us to reject the strong hypothesis of 

incentive-based competition among neighbouring countries. 
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1. ÚVOD 

 
Motto: Zastupitelé města Louisville ve státě Kentucky nabídli v roce 1987 americké 

presbyteriánské církvi investiční pobídku ve formě prázdné budovy a 6,2 milionu do-

larů na její rekonstrukci, aby přilákali ústředí církve s jeho 1300 pracovními místy 

z Kansas City v Missouri. Církev se začala stěhovat ještě téhož roku1. 

  

Soupeření o přímé zahraniční investice se v posledních desetiletích dostává stále 

větší pozornosti ekonomů. S tím, jak od 80. let počínají padat zábrany mezinárodního ob-

chodu, soutěž o FDI se postupně zostřuje – a problematika investičních pobídek tak získá-

vá na naléhavosti. Ve snaze přilákat FDI pod svou jurisdikci nabízejí vlády (jak na národní, 

tak na regionální úrovni) investorům rozsáhlé podpory, jež mohou dosahovat až stovek 

tisíc dolarů v přepočtu na jedno nově vytvořené pracovní místo2.  

Příznivci investičních pobídek poukazují na to, že celosvětové soupeření o FDI je 

hrou s pozitivním součtem – dochází k internalizaci externalit spojených s FDI a celková 

alokace investic je efektivnější, než jak by tomu bylo bez využití investičních pobídek. 

Většina ekonomů je však vůči pobídkovému soupeření skeptická – podle jejich názoru není 

zvýšení efektivity alokace nijak zaručeno; investiční pobídky mohou naopak způsobit roz-

sáhlé distorze na jednotlivých trzích a celosvětově race to the bottom v podobě stále niž-

ších daňových výnosů a uvolňování ekologických standardů3, stejně jako ohrožení práv 

zaměstnanců4. 

Investiční pobídky samozřejmě nepředstavují jediný prostředek soupeření o FDI – 

často se však jedná o prostředek nejsnáze aplikovatelný (a jak si nezřídka slibuje autorita, 

jež ho zavádí, také nejrychleji působící). Občas bývá termín investiční pobídka používán 

v širším významu, zahrnujícím například daňovou konkurenci, jindy autoři tyto pojmy 

striktně rozlišují – abychom se vyhnuli podobným nejasnostem, vymezíme investiční po-

bídku v úvodu následující kapitoly podle definice OECD. 

                                                 
1 Black & Hoyt (1989, str. 1249). 
2 Viz například pobídky pro BMW a Mercedes v 90. letech v USA (Jahn 2002, str. 17). 
3 Resp. zabraňování společensky efektivnímu zpřísňování těchto standardů, ke kterému by jinak docházelo. 
4 Oman (2000, str. 20) dokonce přirovnává proces snižování těchto standardů k sérii devalvací ve 30. letech 

minulého století – problém má charakter vězňova dilematu, proto „poraženými“ jsou nakonec všichni.  
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Zvolené téma je přirozeně možno zpracovat několikerým způsobem (alternativně 

například z pohledu institucionální ekonomie, teorie veřejné volby nebo nové politické 

ekonomie) – náš přístup bude obecně vycházet z koherentních předpokladů nové ekono-

mické geografie5, ovšem specifické premisy budeme formulovat sami a postupně, obzvláš-

tě v oddílech obsahujících formalizované modely.  

 V prvé části práce shrneme důvody, které vedou vlády k jisté formě preference za-

hraničních investorů před domácími, v této souvislosti budeme podrobněji diskutovat pro-

blém externalit s FDI spojených, jež jsou citovány jako nejdůležitější rationale pro posky-

tování selektivních pobídek zahraničním investorům. Kapitola 2 tedy bude věnována 

zejména rešerši literatury o tzv. spillovers z FDI – shrneme existující empirické práce a 

budeme diskutovat pasti, jimž takový výzkum čelí. Jeden oddíl věnujeme také hodnocení 

efektivity investičních pobídek6. 

V kapitolách 3 a 4 se zaměříme na takové atributy investičních pobídek, jež nebý-

vají v literatuře často diskutovány; zejména se budeme zabývat faktory, které poskytování 

pobídek v mezinárodní soutěži determinují, přičemž se pokusíme ustavit formalizovanější 

přístup k problematice. V této souvislosti představíme dva jednoduché modely nabídky 

investičních pobídek – model minimální postačující investiční pobídky a model optimální 

investiční pobídky (včetně diskuze jejich vzájemné syntézy na závěr kapitoly 4). 

Oba formalizované modely jsou značně abstraktní, proto se v každém oddíle bude-

me snažit ilustrovat jejich fungování na jednoduchých příkladech, pomocí prosté kalibrace 

nebo aplikací na skutečné ekonomiky. Budeme se snažit ukázat, že i pro tuto ekonomickou 

kategorii je formalizované modelování smysluplné a že vede k zajímavým výsledkům. 

Poskytneme také doporučení, která by mohla vést k dalšímu zdokonalení modelů.  

V kapitole 5 se pokusíme ověřit naše zjištění na reálných datech pomocí regresního 

modelu, v kapitole 6 shrneme naše nejdůležitější výsledky a vyslovíme závěry, které 

z naší práce plynou pro hospodářskou politiku. 

                                                 
5 Podrobněji o tomto rámci viz např. přehled Besley & Seabright (1999, úvodní kapitola). 
6 Hodnocení efektivity investičních pobídek je ovšem záležitost velice komplexní, kdy ke každému národní-

mu programu je navíc třeba přistupovat jednotlivě. To naznačuje, že o účelnosti investičních pobídek lze 

odvodit jen velmi málo obecných tvrzení – proto v této práci zůstaneme jen u nástinu problematiky. 
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2. EKONOMIE POBÍDEK PRO ZAHRANIČNÍ INVESTORY 

 
Motto: „Nemá valného smyslu radit vládě, aby omezila investiční pobídky 

na základě toho, že způsobují distorze na trhu, jestliže jsou tyto distorze přesně tím, 

čeho chce vláda dosáhnout.“  

Joel Bergsman7 

 

2.1. RATIONALE INVESTIČNÍCH POBÍDEK 

 

Definice 2.1: Investiční pobídky pro zahraniční investory jsou (podle OECD 2003, 

str. 12) opatření, jejichž záměrem je ovlivnit velikost, lokaci a zaměření projektu přímé 

zahraniční investice ovlivněním relativních nákladů nebo příjmů s projektem spojených 

skrze stimuly, které nejsou dostupné srovnatelným domácím investorům.  

Ve všech kapitolách budeme tento termín zkracovat jednoduše na investiční pobíd-

ky. Kde budeme chtít oba termíny použít v jejich původním významu, tj. zdůraznit rozdíly 

mezi selektivními pobídkami pro zahraniční investory na jedné straně a všeobecnými in-

vestičními pobídkami na straně druhé, upozorníme na tuto skutečnost přímo v textu.  

Proč se vlády jednotlivých zemí snaží lákat zahraniční investice? OECD (1995) 

v kostce shrnuje motivy, které je k tomu vedou – FDI jsou zdrojem dodatečného kapitálu 

(v případě „nedostatečných“ domácích úspor, více viz OECD 2003), přinášejí nové techno-

logie a lepší manažerské schopnosti, pomáhají v přístupu na západní trhy, jsou důležité pro 

privatizaci a restrukturalizaci ekonomiky. 

Hledáme-li potom teoretické odůvodnění existence investičních pobídek (tedy ex 

definitio upřednostnění zahraničních investorů před domácími8), objevíme množství litera-

tury, jež v souvislosti s přímými zahraničními investicemi uvádí několikerá selhání trhu. 

Tato tržní selhání mají opravňovat stát k selektivním zásahům do rozhodování zahranič-

ních investorů (s následnými dopady na domácí podnikatele a celý trh).  

Považujeme však za důležité zdůraznit, že praxe investičních pobídek je mnohem 

starší než vnímání nedokonalostí trhu, která přivedl do centra zájmu ekonomické vědy pře-

                                                 
7 Bergsman 1999, str. 1 (překlad autor). Joel Bergsman působí jako konzultant Foreign Investment Advisory 

Service (FIAS). 
8 A ovšem též preference FDI před portfoliovými investicemi. 
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devším Arthur C. Pigou9 ve dvacátých letech minulého století. Pozitivní externality potom 

začínají být s FDI spojovány až v letech padesátých a šedesátých – pravděpodobně jedním 

z prvních autorů, jenž se jimi podrobněji zabýval, byl MacDougall (1960). Teprve 

o dekádu později ovšem vešly tyto efekty FDI v obecnou známost a byly akceptovány vět-

šinou odborné veřejnosti. 

Dobře zdokumentovaný případ podpor, které bychom dnes zřejmě pokládali za in-

vestiční pobídky, nalézáme však již roku 1899 ve Spojených státech, konkrétně v Greene 

County v Georgii. Průmyslová výroba zde byla osvobozena od daní z majetku, aby byl 

podpořen přesun textilního průmyslu z industrializovaného severovýchodu do méně rozvi-

nutých oblastí10 (Raper 1943, str. 174).  

Můžeme však jít ještě dále – pravděpodobně nejstarší doložená obdoba investiční 

pobídky se datuje dokonce k roku 1160, kdy obec Biella v Piemontu (dnešní severní Itálie) 

začala nabízet daňové úlevy splétačům vlny, kteří projevili zájem usídlit se v tomto městě 

(Castronovo 1966, str. 32-37)11.  

Zdá se tedy, že instituce investičních pobídek fungovaly po dlouhou dobu 

bez ohledu na (ne)existenci teoretických argumentů v jejich prospěch; byly vesměs dů-

sledkem praktických obchodních zkušeností. Tu se nám ovšem nabízí otázka, zda překotný 

výzkum v této oblasti během posledního čtvrtstoletí neměl (ovšem krom jiného) poskyt-

nout jistý teoretický background již existujícím programům investičních pobídek12.  

 Na tomto místě je nutné konstatovat, že náprava tržních selhání jednoduše nemusí 

být nejdůležitějším, natožpak jediným motivem poskytování investičních pobídek. Jelikož 

rozhodnutí o (ne)poskytnutí pobídky je v rukou veřejného činitele nebo pověřené instituce, 

jedná se naopak často o rozhodnutí politické spíše než ryze ekonomické. Intenzivnější užití 

investičních pobídek v posledních dekádách vysvětluje snad kromě jiného i skutečnost, že 

                                                 
9 Termín „tržní selhání“ zavádí až Baumol (1952). 
10 Jednalo se převážně o pobídky rezidentům jiných států, jelikož domácí průmysl v Greene County tehdy 

prakticky neexistoval. Tento příklad jako klasickou investiční pobídku uvádí také Wells et al. (2001). 
11 Oba představené příklady jsou citovány podle Wells et al. (2001). Dokonce již ale u Xenofonta, Sokratova 

žáka, nacházíme ve spise O způsobech zvýšení příjmů athénského státu doporučení politických opatření, 

rádobyvedoucích k přilákání velkých obchodníků – podle Xenofonta zdroje bohatství a větších daňových 

příjmů – do Athén (Holman et al. 2005). 
12 Nicméně i kdyby tomu tak bylo, díky pokračující liberalizaci zahraničního obchodu a s tím spojeným celo-

světovým nárůstem objemu zahraničních investic nabývají pobídky v posledních dekádách na významu a 

intenzitě, proto považujeme zostřující se debatu o jejich teoretickém opodstatnění za pochopitelnou. 
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prostor pro aktivní obchodní a měnovou politiku se postupně zmenšuje, a politici se tak 

více orientují na nástroje, které zůstaly v jejich kompetenci (viz například Blomström & 

Kokko 2003). 

Uvažujeme-li běžnou situaci, ve které má poskytování investičních pobídek 

na starosti státem zřízená agentura (ať už působící v rámci ministerstva, či těšící se větší 

autonomii), objevujeme dokonce dvojí vztah principál – agent: vláda je principálem vzhle-

dem k pověřené agentuře, ale také agentem vůči celé společnosti (viz Newton 2003, str. 8). 

Taková situace dává mnoho prostoru pro dobývání renty13.  

Jak napovídá už motto této kapitoly, někteří autoři jsou skutečně velmi skeptičtí 

ohledně úmyslů vlády při poskytování pobídek (např. výše citovaný Bergsman 1999). Je 

také zřejmé, že pokud instituce investičních pobídek jednou existuje, je v jejím zachování 

zainteresováno mnoho státních úředníků, kteří v ní vidí obživu, a případné snahy o zefek-

tivnění pobídkových systémů mohou z tohoto titulu narážet na vytrvalý odpor byrokracie 

(uplatňuje se tzv. efekt záklopky). 

Vědomi si výše zmíněných námitek, vraťme se k nejčastěji uváděným argumentům, 

které ve prospěch investičních pobídek nabízí hlavní proud ekonomie blahobytu. Nejdůle-

žitějšími selháními trhu v souvislosti s FDI jsou (podle Shah 1995, str. 4-6)14: existence 

asymetrické informace, externality, riziko a nejistota, nezaměstnanost a nedostatečný růst 

ekonomiky, nedokonalá konkurence a výnosy z rozsahu.  

Informační asymetrie: Zahraniční investoři jsou v nevýhodě vůči domácím podni-

katelům, ježto mají méně informací o trhu hostitelské země, legislativě15, fungování byro-

kracie atd. (viz např. te Velde 2001). Takové tržní selhání může řešit buď podpora investic 

(investment promotion), jak upozorňuje například Morrisset & Andrews-Johnson (2003), 

či samotné investiční pobídky (Lall 2000). Gordon & Bovenberg (1996) shrnují, že 

při existenci asymetrické informace by stát ceteris paribus zvýšil blahobyt celé společnosti 

zvýhodňováním zahraničních investorů vůči domácím.  

                                                 
13 Více o dobývání renty v souvislosti s investičními pobídkami v českém prostředí viz Klvačová et al. 

(2005). 
14 Shah jmenuje tato selhání trhu v souvislosti s investicemi obecně, tedy i „domácími“ – z jeho práce proto 

použijeme jen jejich výčet, abychom je sami specifikovali a zdůvodnili pro FDI. 
15 Jak podotýkají Blomström & Kokko (2003), investiční pobídky bývají také občas zdůvodňovány zaujatostí 

legislativy hostitelské země vůči zahraničním investorům. Potom je ovšem nejlepším řešením tuto zaujatost 

odstranit (investiční pobídky jsou z tohoto pohledu second best). 
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Existence externalit: I vzhledem k informační asymetrii, jíž čelí, musí zahraniční 

investoři oplývat nějakou významnou komparativní výhodou, aby byli na novém trhu kon-

kurenceschopní. Známé je Dunningovo OLI paradigma (viz Dunning 1993) – firma musí 

oplývat třemi nutnými výhodami, aby byla schopna výnosně investovat v zahraničí. První 

z nich je vlastnictví specifických aktiv, založených na kumulovaných znalostech (owner-

ship advantage – O), například lidský kapitál, schopnosti managementu, patentová práva 

atd. Druhou je lokalizační výhoda (localization advantage – L); firmě se musí vyplatit 

umístit výrobu v zahraničí (ve srovnání s alternativou vývozu). Třetí výhodou je internali-

zační výhoda (internalisation advantage – I), díky níž je pro MNE výhodnější využívat svá 

specifická aktiva sama, než aby je prodala na trhu.  

Je potom možné očekávat, že v běžném kontaktu s  firmami hostitelské země (které 

tato aktiva postrádají) dojde k „přelití“ některých takových aktiv, což bude mít kladný vliv 

na produktivitu těchto firem, aniž však MNE bude schopna všechny tyto externality inter-

nalizovat (viz například klasický článek Blomström & Kokko 1996). Tyto „přelivy“16 jsou 

v anglicky psané literatuře nazývány spillovers a my jim věnujeme celý oddíl 2.3. Občas 

bývá toto tržní selhání analogicky formulováno tak, že FDI mají charakteristiky veřejného 

statku (např. Benáček 1999, str. 4). 

Riziko a nejistota: Obecně jsou všechny investice postiženy nejistotou, ovšem 

pro zahraniční investice to platí v dvojnásobné míře – firmy se často zdráhají stát prvními 

investory v málo známém regionu, a tak vyčkávají, až „prozkoumá půdu“ někdo další, na-

čež se do slibných investičních aktivit také zapojí (což bývá označováno jako follow-the-

leader behaviour). Investiční pobídky mohou pomoci tento problém překonat a přispět 

k efektivnější mezinárodní distribuci FDI (Charlton 2003). Pobídky také mohou jednoduše 

signalizovat, že země je zahraničním investorům nakloněna, že má příhodné investiční 

prostředí (viz model Bond & Samuelson 1986), a pomoci přitáhnout projekty, které v dů-

sledku sníží marginální náklady lákání dalších investic. 

Nezaměstnanost a nedostatečný růst: Vláda může pociťovat, že některé regiony 

jsou „nedostatečně“ rozvinuté – mzdy jsou pod úrovní celostátního průměru, nachází se 

zde mnoho lidí bez práce atd. Jednou z procedur standardní „léčby“ potom může být pokus 

o přilákání velké zahraniční investice, která vytvoří (minimálně na první pohled) nová pra-

                                                 
16 Neexistuje ustálený český ekvivalent, proto se budeme držet anglického termínu – spillovers. Toto slovo 

může v angličtině samozřejmě označovat i externality v obecnějším významu; ovšem pro účely této práce 

pod tímto pojmem rozumíme pouze externality spojené s působením MNE v hostitelské zemi. 
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covní místa a zvedne hladinu mezd v oblasti. Otázkou je, nakolik potom investiční pobídka 

řeší skutečné selhání trhu a nakolik se spíše jedná o vhodnou prezentaci schopností politika 

či instituce odpovědné za lákání zahraničních investic.  

Nedokonalá konkurence a výnosy z rozsahu: Poskytování investičních pobídek 

bývá také často ospravedlňováno tím, že vstup zahraničního investora do oligopolního od-

větví může zvýšit konkurenci a v konečném důsledku efektivitu firem v celém odvětví (viz 

mimo jiné Blomström & Kokko 2003). Snížení tržní koncentrace v odvětví a zvýšená efek-

tivita však zdaleka nejsou automatickým výsledkem, neboť často mohou být firmy 

v hostitelské zemi natolik slabé, že zvýšená konkurence je donutí odvětví opustit.   

Jak podotýkají Zemplinerová & Jarolím (2001, str. 14), na mnohých trzích dosaho-

vání efektivity po vstupu zahraničního investora znamená (díky rostoucím výnosům 

z rozsahu) stoupající koncentraci v odvětví, aby bylo možno dostatečně investovat 

do výzkumu a vývoje, marketingu atd. – pak samotný proces konkurence zvýší bariéry 

vstupu do odvětví. Takto tedy může konkurenční proces vyústit v oligopolní (či dokonce 

monopolní) situaci, což ovšem časem tlumí motivaci zúčastněných firem snažit se efektivi-

tu zvyšovat.  

Nejčastěji citovaným argumentem ve prospěch státních zásahů v souvislosti s FDI 

je tak zřejmě tušená existence spillovers v produktivitě, následovaná informační asymetrií 

a nedokonalou konkurencí. Zdůvodnění je následující – díky tomu, že FDI generují kladné 

externality, je jejich produkce v situaci bez zásahu státu suboptimální (což pramení 

z předpokládané neschopnosti MNE spillovers dokonale internalizovat). Tento argument je 

posílen tvrzením, že zahraniční investoři trpí informační nevýhodou, a navíc nemohou in-

ternalizovat ani případné společenské zisky, které plynou ze zvýšení efektivity po vstupu 

MNE na nedokonale konkurenční trh.  

Všechna tato tržní selhání zakládají argumenty pro poskytování investičních pobí-

dek (investment incentives). Ovšem informační asymetrie bývá často přednostně řešena 

systémem podpory investic (tedy investment promotion). Ježto bývají tyto dva rozdílné 

problémy často a poněkud nepřesně slučovány či zaměňovány (viz diskuze v OECD 2003), 

považujeme za důležité podporu investic nadefinovat a načrtnout základní kanály jejího 

působení.  
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2.2. NÁSTIN HLAVNÍCH ASPEKTŮ PODPORY INVESTIC 

  

Země snažící se přitáhnout zahraniční investice může do různé míry ovlivňovat tyto 

tři proměnné ve svém celkovém marketingovém programu (podle Wells & Wint 2001, 

str. 4):  

 „Produkt“, což znamená skutečné vlastnosti investiční destinace, její podnikatel-

ské klima, infrastruktura, kvalifikace pracovní síly, efektivita byrokracie, přátelskost le-

gislativy vůči zahraničním investorům, úroveň korupce a zločinnosti atd.  

„Cena“, tedy náklady investora na zřízení a provoz investičního projektu, které 

může stát ovlivňovat daňovou politikou, především prostřednictvím sazby DPPO, a samot-

nými investičními pobídkami.  

„Propagace“, jinými slovy aktivity šířící informace o dotyčné investiční lokaci, 

snaha o zlepšení její image a poskytování služeb potencionálním investorům. 

Poslední bod budeme zároveň považovat za definici podpory investic. I když zamě-

ření na „produkt“ by přirozeně mělo být pro vládu prioritní, jedná se vždy o dlouhodobou 

záležitost. Na druhou stranu, „cenu“ může vláda ovlivnit rychleji – je sice obvykle nutné 

změnit příslušné daňové zákony, ale výsledky se mohou dostavit i v rámci jediného voleb-

ního období, což nepostrádá politickou důležitost. 

„Propagace“, tedy podpora investic, je komplementem „ceny“. Je ovšem zásadní si 

uvědomit, že žádný prvek z dvojice cena, propagace není substitutem produktu. Může se 

naopak ukázat, že soustředění se na cenu a propagaci při zanedbání skutečného investiční-

ho klimatu v zemi může být pro snahu lákat FDI velmi kontraproduktivní (Wells et al. 

2001).17 

Držíme-li se striktně vymezeného chápání tržního selhání, které by podpora inves-

tic měla pomoci řešit, jejím úkolem by především mělo být zmírňování informační asymet-

rie mezi zahraničními a domácími investory – tedy poskytování informací. Ve skutečnosti 

se k poskytování informací přidává celá řada propagačních aktivit, které mají ovlivnit roz-

hodování investora nad rámec „nápravy tržního selhání“. 

Podpora investic je obvykle uskutečňována vládou, protože (jak upozorňuje Wells 

& Wint 2001) má vlastnosti veřejného statku – není jednoduché vyloučit malý region (ne-

                                                 
17 Jak dále upozorňuje Oman (2000), podezřele velkorysá nabídka může nakonec investora odradit, protože 

v něm vzbudí pochybnosti o udržitelnosti pobídkového systému a celkové kredibilitě vlády. 
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bo jednotlivce) z národního programu podpory investic, zároveň takové vyloučení nepřine-

se žádnou významnou úsporu.  

Aktivity podpory investic přinášejí společnosti užitek (například zprostředkovaně 

ve formě spillovers), který je větší než případné benefity pro kteroukoli soukromou firmu. 

Dá se tedy očekávat, že kdyby podpora investic nebyla dotována státem, její produkce by 

nebyla dostatečná, resp. byla by společensky suboptimální. Je prakticky nemožné interna-

lizovat společenský užitek z propagace plynoucí, proto musí být tato činnost financována 

ze státní pokladny. 

Na druhé straně je však nutné zdůraznit, že hlavním cílem podpory investic je vy-

tvořit atraktivní obraz země jako investiční destinace – a tato činnost prakticky odpovídá 

standardním marketingovým praktikám soukromých společností. Vláda tedy obvykle stojí 

před rozhodnutím, jakou formu agentury pro podporu investic (IPA) zvolit.  

První možností je ryze vládní agentura, jakou je například britská Invest in Britain 

Bureau. Zcela soukromé IPA se sice prakticky nevyskytují, ale poměrně často se můžeme 

setkat s kombinovanou kvazivládní IPA, která má spojovat výhody obou extrémů – příkla-

dem budiž irská agentura Industrial Development Authority. Státy, které se rozhodly 

pro kvazivládní IPA, se domnívají, že takové agentury budou flexibilnější jak ve vztahu 

k investorům, tak k ohodnocení vlastních pracovníků.  

 

Box 2.1: Hlavní funkce IPA (Morrisset & Andrews-Johnson 2003, str. 7) 

  

Podporou investic se zabývá méně ekonomů než investičními pobídkami, což je 

zčásti způsobeno tím, že programy investment promotion neproteče takové množství peněz 

jako většinou národních pobídkových systémů. Existující studie však upozorňují na to, že 

• Zlepšování image země – vytváří dojem atraktivní investiční destinace, zahrnu-

je cílenou reklamu, public relations aktivity atd. 

• Služby investorům – poskytování informací a rad před uskutečněním investice 

a během ní. 

• „Tvorba investic“ – oslovování vybraných investorů, pořádání seminářů a fór. 

• Politická činnost – skládá se z aktivit, skrze něž se agentura snaží iniciovat pří-

hodné úpravy investičního klimatu v zemi. Zahrnují průzkumy mezi stávajícími 

investory, návrhy strategií či přímo zákonů, lobování. 
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ačkoli podpora investic není sice ani zdaleka tak finančně náročná18 (Wells & Wint 2001), 

může být v lákání FDI velice efektivní19 (Morrisset & Andrews-Johnson 2003), což se 

o investičních pobídkách vždy zcela říci nedá (Wells et al. 2001). 

  

2.3. EXTERNALITY SOUVISEJÍCÍ S FDI 

 

 Existence externalit spojených se zahraničními investicemi je jedním z hlavních 

teoretických argumentů zastánců investičních pobídek. Ti tvrdí, že MNE mají pozitivní 

vliv na produktivitu firem hostitelské země (vlastněných tuzemci), neboť dochází 

k „difúzi“ technologií a znalostí (takových nehmotných aktiv, jako jsou manažerské, orga-

nizační nebo marketingové schopnosti, zkušenosti a podobně, které jsou těžko dostupné 

běžnými kanály transferu technologií20) – přičemž MNE nejsou obvykle schopny takové 

přelivy aktiv internalizovat (zastánci státních intervencí argumentují tak, že transakční ná-

klady vyjednávání jsou příliš vysoké, proto se zde Coaseho teorém nemůže „prosadit“). 

Tyto efekty budeme nazývat spillovers v produktivitě.  

 To znamená, že individuální užitek z FDI je nižší než společenský užitek hostitel-

ské země z této investice, což značí, že za normálních okolností (tj. bez zásahu vlády hosti-

telské země) bude objem FDI (a tedy i spillovers) společensky suboptimální. Teoreticky 

tak může stát zvýšit společný užitek, jestliže producenta pozitivních externalit za jeho čin-

nost odmění – a touto odměnou je v našem případě investiční pobídka21.  

 Efekty spillovers jsou pro opodstatnění pobídkových systémů zcela klíčové, je pro-

to nutné porozumět tomu, jakými kanály mohou působit. Odborná literatura obvykle rozli-

šuje dva základní druhy spillovers v produktivitě (viz např. Blomström 1991, str. 6) – hori-
                                                 
18 Na základě analýzy nákladů Wells & Wint (2001, str. 127) tvrdí, že průměrná cena propagace průměrné 

země se rovná zhruba ceně 6 měsíců daňové pobídky měřené ušlou daní.  
19 Morrisset & Andrews-Johnson (2003, str. 54) dokonce uvádí, že podpora investic je při vysvětlování toků 

FDI podobně důležitým faktorem jako velikost trhu nebo investiční klima.  
20 Difúze technologií probíhá také skrze zahraniční obchod (viz např. Grossman & Helpman 1991), nicméně 

FDI umožňuje přenášet i taková nehmotná aktiva, která jsou skrze zahraniční obchod nepřenositelná (Ki-

noshita 2000). Navíc se zdá, že FDI mohou přenášet novější technologie než zahraniční obchod (Mansfield & 

Romeo 1980). 
21 Lze si jen těžko představit, že by spillovers generovaly také portfoliové investice. Protože jsou navíc FDI 

mnohem stabilnější (Rodrik & Velasco 1999), je přirozené, že státní podpora se soustředí na tento typ zahra-

ničních investic.  
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zontální (zvaný v anglicky psané literatuře též intra-industry spillovers) a vertikální (inter-

industry spillovers).  

 

Schéma 2.1: Druhy spillovers z FDI 

HORIZONTÁLNÍ VERTIKÁLNÍ

V PRODUKTIVITĚMARKET ACCESS

SPILLOVERS

V HOSTITELSKÉ ZEMI V DOMÁCÍ ZEMI

ZPĚTNÉ VPŘEDNÉ

 
Zdroj: Sestaveno na základě studie Blomström & Kokko (2003) 

  

Definice 2.2: Horizontální spillovers jsou externality, jež ovlivňují produktivitu fi-

rem hostitelské země (vlastněných občany hostitelské země) a vznikají v důsledku vstupu 

(resp. činnosti) zahraničního investora do (resp. v) jejich odvětví.  

Jedním kanálem přenosu těchto spillovers může být například tzv. efekt soutěže 

(competition efect, silně jej zdůrazňují například Glass & Saggi 2002): Vstup zahraniční 

firmy na dosud nedokonale konkurenční trh vede ke zvýšení konkurence a domácí firmy 

jsou nuceny intenzivněji investovat do moderních technologií a lidského kapitálu nebo 

využívat stávající zdroje a technologie efektivněji než doposud. Zvýšená konkurence může 

odstranit monopolní renty a zvýšit blahobyt společnosti, avšak tento efekt nemusí být vždy 

jen pozitivní – pokud nejsou domácí firmy schopny s MNE soutěžit, jsou nuceny opustit 

trh, a výsledkem tak může být opět oligopol, či dokonce monopol zahraniční firmy (viz 

Kinoshita 1999 nebo Blomström 1991).  

Jako další kanál přenosu bývá označován tzv. demonstrační efekt. Možnost jeho re-

alizace vyplývá z rozdílů v technologii mezi firmami hostitelské země a zahraničním in-

vestorem. Skrze přímé či nepřímé kontakty s pobočkami zahraničních firem mohou firmy 
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s méně vyspělou technologií sledovat a imitovat způsoby, jimiž tyto MNE operují, a stát se 

tudíž efektivnějšími ve vlastní výrobě (Kinoshita 1999).  

Ačkoli některé moderní technologie jsou v dané zemi známé, může se stát, že do-

mácí firmy budou konzervativní ohledně jejich implementace. Příchod zahraničního inves-

tora, který takové technologie běžně používá, pak může být rozhodujícím impulzem 

pro jejich zavedení v konkurenčních firmách – přímý kontakt s technologií je velmi důleži-

tý (Blomström & Kokko 1996).  

Důležitým kanálem spillovers je výměna pracovní síly (labour turnover) mezi MNE 

a firmami hostitelské země. Zaměstnanci, kteří získají znalosti a zkušenosti prací 

pro zahraniční společnosti, mohou časem přejít ke konkurenční firmě, nebo založit vlastní 

společnost. Je pravděpodobné, že zahraniční investor bude projevovat výraznou snahu své 

zaměstnance v hostitelské zemi (především jedná-li se o zemi rozvojovou) vzdělat alespoň 

na minimální úroveň obvyklou v zemi jeho původu (training effect). Ve svobodné společ-

nosti pak nemá mnoho možností, jak jim zabránit, aby z firmy, chtějí-li, odešli (viz Görg & 

Greenaway 2004). 

Všimněme si, že tento kanál nemusí nutně přenášet pouze horizontální spillovers, 

nýbrž týká se také vertikálních. Skutečně, například Behrman & Wallender (1976) tvrdí, že 

mnoho dodavatelů MNE bylo dokonce přímo založeno jejich bývalými zaměstnanci. 

Definice 2.3: Vertikální spillovers označují neinternalizované dopady MNE 

na jejich dodavatele (skrze tzv. zpětná spojení – backward linkages) a odběratele (skrze 

tzv. vpředná spojení – forward linkages).   

MNE může poskytovat technickou asistenci svým místním dodavatelům, či pro ně 

dokonce zajišťovat dodávky surovin, aby se zvýšila kvalita odebíraného produktu. I pokud 

zahraniční firmy nevyvíjejí tak přímočaré aktivity, přesto obvykle existuje z jejich strany 

tlak na dodavatele ohledně rychlosti dodání a kvality poptávaných výrobků, jenž může mít 

velmi pozitivní důsledky (viz mimo jiné Kinoshita 1999). 

Lall (1980) shrnuje pozitivní efekty spojení mezi MNE a dodavatelskými firmami 

(viz box 2.2). 
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Box 2.2: Efekty zpětných spojení (Lall 1980) 

 

K dosud uvedeným efektům zpětných spojení přidává Javorcik-Smarzynska (2004) 

zvýšení poptávky po dodavatelských výrobcích v důsledku vstupu MNE, což dodavatelům 

umožní využít výnosů z rozsahu a vyrábět efektivněji, a efekty soutěže – které se týkají 

spíše FDI skrze M&A, kdy akvizice zahraničního investora může narušit stávající strnulé 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, a zvýšit tak konkurenci na trhu polotovarů.  

Méně diskutované jsou vertikální spillovers skrze vpředná spojení, tedy kontaktů 

MNE s jejich zákazníky v hostitelské zemi. Jak dále poznamenává Kinoshita (1999), 

v mnoha odvětvích je však skutečně pro domácí producenty výhodné odebírat výrobky 

poboček MNE, neboť tyto produkty jsou často na vyšší úrovni než výrobky domácí (a ne-

být zahraniční investice, firmy by nemusely mít k tomuto zboží přístup). Například Aitken 

& Harrison (1991) se po studiu situace ve Venezuele domnívají, že spillovers působící 

skrze zpětná spojení jsou pro hostitelskou zemi méně výhodné než spillovers ze vpředných 

spojení.22 

 Někteří autoři (např. Blomström & Kokko 1996) rozlišují kromě spillovers 

v produktivitě ještě tzv. market access spillovers, kdy přítomnost MNE zlepšuje přístup 

firem hostitelské země na zahraniční trhy. Kanály jejich působení mohou opět zahrnovat 

transfer pracovní síly (zejména manažerů z exportních oddělení) nebo neformální získává-

ní informací o podmínkách na zahraničních trzích. Nejjednodušší formou je prostá imitace 

praktik MNE. Pokud má navíc MNE na území hostitelské země velký výrobní závod, má 

dobrý motiv lobovat pro otevření perspektivní trhů některých zahraničních zemí, z čehož 

pak mohou profitovat i ostatní producenti v hostitelské zemi. 

 Blomström & Kokko dále diskutují i realizaci spillovers v zemích, ze kterých in-

vestoři pocházejí – FDI otevírají cestu k využití výnosů z rozsahu, neboť bez takových 
                                                 
22 Aitken & Harrison v této práci dokonce identifikují záporné spillovers ze zpětných spojení.  

MNE mohou přispívat ke zvyšování produktivity tuzemských firem, protože: 

1) Pomáhají perspektivním dodavatelům rozvíjet jejich výrobní prostředky. 

2) Poskytují technickou asistenci a informace, aby zvýšili kvalitu dodávaných pro-

duktů nebo uspíšili inovace v provozech dodavatelských společností. 

3) Poskytují dodavatelům pomoc při objednávkách surovin nebo materiálu. 

4) Asistují dodavatelským firmám při diverzifikaci portfolia zákazníků. 
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investic by MNE rostla pomaleji. Redukce nákladů může vyústit v realizaci spillovers 

v produktivitě skrze vpředná spojení, jestliže od této MNE nakupují firmy v domácí zemi 

za nižší ceny; jejich náklady klesnou a konkurenceschopnost se zvýší. Mohou se realizovat 

také spillovers skrze zpětná spojení, ježto vyšší poptávka ze strany MNE umožní jejím 

domácím dodavatelům využít úspory z rozsahu. Ovšem tento druh spillovers stál zatím 

stranou zájmu většiny ekonomů.23 

 Naopak, horizontální spillovers v produktivitě jsou v posledních dvou dekádách 

intenzivně zkoumány a na toto téma existuje velké množství empirických prací. Tuto lite-

raturu můžeme podle Javorcik-Smarzynské (2004) rozdělit na tři části (viz box 2.3) 

 

Box 2.3: Empirická literatura – horizontální spillovers 

 

U ekonometrických studií problematiky horizontálních spillovers bývá obvykle vy-

světlovanou veličinou produktivita práce v domácích firmách (resp. odvětví), vysvětlují-

cími veličinami jsou potom proxy veličina pro přítomnost zahraničních firem24 a další fak-

tory, které autoři pokládají za důležité.  

První ekonometrické studie, které se zabývaly spillovers, byly obvykle druhého ty-

pu (tedy používaly průřezová data, agregovaná na úrovni jednotlivých odvětví). Příkladem 

může být Caves (Austrálie, 1974), Globerman (Kanada, 1979) nebo Blomström (Mexiko, 

1986). Všechny tyto práce zjistily signifikantně pozitivní spillovers v produktivitě firem 

hostitelských zemí. 

                                                 
23 V jistém smyslu příbuzná ke spillovers v produktivitě je také problematika spillovers z R&D, ovšem tyto 

nemají explicitní vztah k FDI, proto je zde nebudeme diskutovat. 
24 Například podíl přidané hodnoty firem vlastněných cizozemci, podíl aktiv zahraničních společností 

na celkových aktivech odvětví, podíl na tržbách, jejich růstu atd. 

1) Případové studie, jež se zaobírají konkrétními FDI projekty v jednotlivých zemích, 

ovšem ty jen zřídkakdy nabízejí závěry, které lze snadno generalizovat (viz např. 

Moran 2001). 

2) Ekonometrické studie zkoumající efektivitu odvětví v závislosti na přítomnosti 

zahraničních investorů (například Koko 1994), užívající obvykle průřezová data. 

3) Ekonometrické studie užívající panelová data zjištěná od jednotlivých firem (např. 

Aitken & Harrison 1999). 
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Průlom přinesli Haddad & Harrison (1993) na datech z Maroka, kteří použili pane-

lová data na úrovni firem a jako první identifikovali signifikantně negativní spillovers. 

Podobný výsledek posléze prezentovali například Aitken & Harrison (1999) pro Venezuelu 

nebo Djankov & Hoekman (2000) na datech z České republiky.  

 

Tabulka 2.1: Přehled vybraných studií – horizontální spillovers 

Autoři Úroveň dat Země Efekt 
Caves (1974) odvětvová Austrálie + 
Globerman (1979) odvětvová Kanada + 
Blomström (1986) odvětvová Mexiko + 
Haddad & Harrison (1993) firemní  Maroko - 
Blomström & Wolff (1994) odvětvová Mexiko + 
Kokko (1994) odvětvová Mexiko + 
Kokko et al. (1996) firemní Uruguay 0 
Aitken & Harrison (1999) firemní Venezuela - 
Sjöholm (1999) firemní Indonésie + 
Djankov & Hoekman (2000) firemní ČR - 
Bosco (2001) firemní Maďarsko - 
Zemplinerová & Jarolím (2001) firemní ČR + 
Buckley et al. (2002) firemní Čína 0 
Damijan et al. (2003) firemní Transitivní ek. - 
Tian et al. (2004) firemní Čína + 
Thuy (2005) odvětvová Vietnam + 
Zdroj: Vybráno z Görg & Strobl (2001, str. 12, tabulka 1 – po Djankov & Hoekman 2000 včetně), upraveno 

a doplněno o novější studie. 

 

Tabulka 2.1 přehledně ukazuje shrnuté výsledky vybraných empirických prací 

k problematice horizontálních spillovers. Znaménko vyjadřuje zjištěný efekt25, symbol „0“ 

znamená, že studie nezjistila žádné signifikantní efekty spillovers.  

První meta-analýzu ekonometrických studií zabývajících se spillovers 

v produktivitě provedli Görg & Strobl v roce 2001. Autoři nashromáždili údaje o vzorku 

studií a potom provedli regresi, ve které vysvětlovanou proměnnou byla t-statistika odhadu 

koeficientu proměnné vyjadřující zahraniční přítomnost u jednotlivých studií a vysvětlují-

cími proměnnými jejich premisy. Meta-analýza ukazuje, že předpoklady (zejména samotná 

                                                 
25 Respektive převažující efekt, pokud jedna studie zahrnuje více regresí.  
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definice proxy veličiny pro zahraniční přítomnost) výrazně ovlivňují znaménko a signifi-

kaci zjištěných spillovers v produktivitě.  

Görg & Strobl zároveň provedli tzv. bias test dostupné literatury, na základě čehož 

vyvozují, že existuje silná tendence publikovat zejména studie, které mají statisticky vý-

znamné výsledky26.   

Druhá existující meta-analýza (Wooster & Diebel 2006) tyto závěry potvrzuje. 

Identifikace pozitivních spillovers je pravděpodobnější ve studiích, jež užívají novějších 

dat a mají k dispozici větší počet pozorování; dále v pracích, které používají průřezová 

data agregovaná na úrovni odvětví. Opačný výsledek nejspíše dostaneme, když jako proxy 

veličinu pro zahraniční přítomnost použijeme podíl cizozemci vlastněných firem na výstu-

pu odvětví a budeme užívat panelová data sestavená na firemní úrovni s nízkým stupněm 

volnosti.  

Zdá se tedy, že empirická evidence horizontálních spillovers, jež byla nashromáž-

děna v posledních třiceti letech a zahrnuje desítky prací, je v nejlepším případě smíšená. 

Někteří autoři rovnou konstatují, že horizontální spillovers v praxi dost možná vůbec nee-

xistují (Rodrick 2004), jiní naopak poukazují na nekorektní postupy v budování ekonomet-

rických modelů (Proenca et al. 2006), které způsobují u mnohých prací podcenění efektů 

spillovers. 

Otázkou zůstává, proč byly rané studie ohledně jejich existence tak optimistické. 

Jak podotýkají například Görg & Strobl (2001), nepřesnost vzniká již samou agregací dat 

v rámci odvětví – je přirozené, že zahraniční investor si bude vybírat odvětví, která jsou 

progresivní, a je v nich tedy vyšší (nebo rostoucí) produktivita práce. Zjištěná pozitivní 

závislost mezi produktivitou odvětví a mírou zahraniční přítomnosti v něm tak 

ve skutečnosti nemusí znamenat (ve vztahu ke spillovers) vůbec nic27. Faktem také je, že 

mnozí výzkumníci si nedělali (a nedělají) velké starosti s ověřováním případných nelineár-

ních závislostí mezi vysvětlujícími proměnnými, interpretace výsledků regresních modelů 

je tedy často poměrně svérázná. 

                                                 
26 Což sice samo o sobě není nijak překvapivé zjištění, na druhou stranu jsou takto velice relativizovány stu-

die, jež na základě několika publikovaných prací zjišťujících signifikantní efekty spillovers stavějí celou 

obhajobu existence tohoto fenoménu. 
27 Viz práce Görg & Greeneway (2004) s příznačným názvem: „Much Ado About Nothing? Do Domestic 

Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?“  
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Od publikace průlomové studie Haddada a Harrisona (1993) se výzkum zintensivnil 

a začaly se velice množit práce, jež „prokazovaly“ negativní spillovers z FDI 

v jednotlivých zemích, mnohdy za použití nepříliš přesvědčivého vzorku dat, viz například 

Djankov & Hoekman (2000)28, na něž zase reagovaly studie s opačným výsledkem 

(v případě Djankova & Hoekmana to byli Zemplinerová & Jarolím 2001).  

Proč se však horizontální spillovers (zjevně) příliš neprojevují, když teoreticky je 

jejich „existence“ dobře vysvětlena? Pokud nejsou firmy hostitelské země dostatečně silné, 

efekt soutěže na ekonomiku (diskutován výše) může být snadno záporný, jak MNE po-

stupně vytlačuje z trhu méně efektivní konkurenty. Ti, kteří se v odvětví udrží, musí čelit 

poklesu poptávky po vlastním zboží, když velkou část trhu obsadí zahraniční investor – tím 

pádem přicházejí o výhody úspor z rozsahu a jejich efektivita klesá. I když jsou snad ostat-

ní efekty kladné, negativní vliv efektu soutěže může anulovat celkový přínos.  

 Jak upozorňují například Kaminski & Javorcik-Smarzynska (2004), zahraniční in-

vestor je také silně motivován případným horizontálním spillovers zabránit, aby svým 

konkurentům na trhu hostitelské země neposkytoval výhodu. 

Značná část odborníků se v poslední době proto začíná soustředit na vertikální spil-

lovers, k nimž ještě před několika lety empirická literatura vůbec neexistovala, ale jejichž 

výzkum se nyní zdá zřejmě slibnějším. Pozitivní vertikální spillovers z FDI identifikoval 

například Blalock (2001) v Indonésii nebo Schoors & van der Tool (2001) na příkladě 

Maďarska. Další empirickou podporu existence vertikálních spillovers přinášejí opět 

pro Indonésii Blalock & Gertler (2004), Javorcik-Smarzynska (2004) pro Litvu či  Liu & 

Lin (2004) pro Čínu.  

 Je ovšem často skutečností, že zahraniční investoři domácím dodavatelům 

v hostitelské zemi zpočátku příliš nedůvěřují. Proto jsou velké investice mnohdy doprová-

zeny množstvím investic subdodavatelů – tzv. sequential investment – ze země původu 

MNE. Je však prokázáno, že podíl domácích dodavatelů se časem zvyšuje (Kaminski & 

Javorcik-Smarzynska 2004).  

Mnohé práce (mezi jinými Evenson & Westphal 1995, Blomström & Kokko 2003 

nebo Meyer 2004) upozorňují na důležitost absorpčních schopností firem v hostitelské 

zemi pro příjem spillovers, a to jak horizontálních, tak vertikálních. Pokud je technologic-

                                                 
28 Tato studie přitom naplňuje všechny předpoklady pro to, aby přinesla takový výsledek, jaký skutečně při-

nesla: firm-level panelová data, málo stupňů volnosti (z některých odvětví ne více než 10 podniků, z nichž 

například pouze jeden byl zahraniční) a tak dále.  
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ká mezera mezi MNE a jejími domorodými konkurenty příliš vysoká, k žádnému transferu 

technologie ani vědomosti jednoduše nemusí dojít.   

A tak Blomström & Kokko (2003) zdůrazňují, že investiční pobídky by neměly být 

poskytovány jen zahraničním investorům, nýbrž i domácím firmám – právě proto, aby se 

zvýšila absorpční schopnost ekonomiky. Analogicky Kinoshita (2000) klade důraz 

na podporu R&D firem hostitelské země státem – R&D má pomoci zmenšit onu nežádoucí 

technologickou mezeru.  

 Spillovers v produktivitě tedy v každém případě nejsou „zdarma“ – vyžadují doda-

tečné výdaje ze strany hostitelských států. Proto byly v mnoha zemích institucionalizovány 

tzv. linkage programy29, jež mají napomáhat zvyšovat absorpční schopnosti místních do-

davatelů – jmenujme například irský National Linkage Programme (v činnosti od roku 

1983) či singapurský Local Industries Upgrading Programme (od roku 1986). 

 Proenca et al. (2006) upozorňují také na další determinanty realizace spillovers 

v produktivitě – jsou to makroekonomická politika hostitelské země, kvalita legislativy, jež 

reguluje konkurenční prostředí, úroveň vzdělanosti obyvatel, velikost a tržní podíl domá-

cích firem a velikost a stáří samotné MNE.  

 

2.4. PŘÍKLAD VERTIKÁLNÍCH SPILLOVERS V PRAXI 

 

Ve snaze identifikovat existenci pozitivních vertikálních spillovers ze zahraničních 

investic v praxi jsme zvolili následující postup. Z analýzy Ministerstva průmyslu a obcho-

du (MPO 2006, str. 41) jsme se dozvěděli, že plná třetina zahraničních investorů bezpod-

mínečně požaduje u svých tuzemských dodavatelů certifikace ISO30 – zejména to platí 

pro japonské firmy.  

Z internetových stránek jsme zjistili, že certifikáty kvality vyžaduje například spo-

lečnost Panasonic. Fulltextovým vyhledáváním jsme identifikovali několik možných doda-

vatelů této firmy, které jsme potom oslovili. Nejzajímavější odezvy se nám dostalo 

od společnosti Press Island.  

                                                 
29 Více viz Battat et al. (1996). 
30 Požadavek na certifikace kvality může znamenat, že dodavatel bude nucen zvýšit standardy výroby, aby 

měl šanci zakázku získat.  
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Press Island s.r.o. je konsorciem dvou tiskáren ve Východních Čechách – tiskárna 

H.R.G. spol. s r.o. se specializuje na plochý ofsetový tisk, zatímco její sesterská společnost 

Merkurtisk a.s. podniká v oblasti kotoučového tisku. Obě firmy jsou vlastněny ze 100 % 

českým kapitálem, a skupina Press Island je tak jedním z největších (ryze) českých poly-

grafických subjektů. 

Společnost Press Island uspěla ve výběrovém řízení na dodávky doprovodných tis-

kovin pro nejrůznější výrobky firmy Panasonic v České republice, určené zejména 

pro vývoz.  

Firma musela podepsat Dohodu o jakosti (plné znění dohody bohužel není možné 

publikovat), kde se zavazuje zavést v nejkratším možném termínu systém kontroly kvality, 

jenž bude splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Zároveň se firma zavázala 

vyrábět šetrně k životnímu prostředí, aby mohla přijmout normu ČSN EN ISO 

14001:2005.  

Budování systému kontroly kvality bylo průběžně kontrolováno experty pověřený-

mi firmou Panasonic a společností Shinsei Printing Europe, jež doprovází japonské inves-

tory na starém kontinentě a zajišťuje pro ně dodávky kvalitních tiskovin. Výsledkem bylo 

bezproblémové udělení obou certifikací kvality ještě v témže roce. 

Firma tak nejen získala atraktivní dlouhodobou zakázku od zahraničního investora, 

ale díky implementaci vyspělého systému kontroly kvality (Panasonic přistupoval zpočát-

ku dokonce ke kusové kontrole výtisků, takže kvalitě musela být ve firmě věnována sku-

tečně velká pozornost) disponuje společnost jistou komparativní výhodu vůči ostatním 

tiskárnám nejen na českém trhu.  

Úspornější výroba je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale menší podíl odpadu 

a zkažených výrobků na produkci také údajně snížil náklady – došlo k posunu křivky prů-

měrných nákladů a firma nyní vyrábí efektivněji. 

Firma dále expanduje a v současnosti se chystá vystavět zcela nový provoz 

v městské průmyslové zóně v Litomyšli. K tomu generální ředitel společnosti dodává: 

„Na investiční pobídku bohužel nedosáhneme…“ 
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2.5 NÁSTIN HODNOCENÍ EFEKTIVITY INVESTIČNÍCH POBÍDEK 

 

 V tomto oddíle považujeme za důležité předestřít, jaké nástroje má země 

k dispozici, chce-li pobízet zahraniční investory, stručně diskutovat jejich efektivitu a na-

definovat některé další základní pojmy. Používáme terminologii a rozdělení podle studie 

OECD (2003).  

 Volba vhodného mixu investičních pobídek závisí nejen na preferencích dotyčné 

země, ale také na pobídkových schématech konkurenčních států. Ovšem samotné užití po-

bídek nemusí automaticky vyvolat soutěž o FDI. Soutěží budeme rozumět situaci, kdy jsou 

oprávněné autority nuceny změnit své pobídkové schéma v důsledku pobídkových schémat 

uplatněných někde jinde.  

Definice 2.4: Budeme rozlišovat zacílenou soutěž, kdy se autority snaží přilákat in-

dividuální projekty přebitím nabídky konkurenčního státu, a běžnou soutěž, kdy je pouze 

celkový design národního pobídkového systému vybrán jako reakce na pobídkové systémy 

implementované v jiných zemích. Při běžné soutěži nepřipustíme, aby jednotlivý investor 

smlouval s vládou o výši nabízených pobídek, zatímco při zacílené soutěži je toto umožně-

no již z definice.  

 Definice 2.5: Investiční pobídky se obvykle dělí pouze na finanční (neboli přímé) a 

fiskální (nepřímé), ale v poslední době se můžeme setkat i s kategorií tzv. regulatorních 

(v jiných zdrojích také nefinančních) pobídek. Finanční pobídky znamenají přímé přesuny 

aktiv ze strany státu k MNE a jsou obvykle konkrétnímu investorovi šity na míru. Fiskální 

pobídky zahrnují privilegované daňové zacházení s investorem, a protože daňové zákony 

se obvykle nedají příliš rychle měnit, bývají součástí strategií v běžné soutěži31. Finanční 

pobídky bývají často využívány zejména bohatými státy; rozvojové země, které zpravidla 

nemají příliš rozpočtových prostředků nazbyt, běžně spoléhají na fiskální pobídky.   

Regulatorní pobídky představují různé výjimky v rámci národní nebo regionální le-

gislativy, může se jednat například o větší benevolenci v oblasti ekologických norem či 

pracovněprávních předpisů.  

 

 

                                                 
31 V tomto smyslu nebudeme diskutovat tzv. daňovou konkurenci (viz mezi jinými Tanzi 1996, OECD 1998), 

neboť například snížení sazby DPPO z 24 % na 15 % není z definice investiční pobídka pro zahraniční inves-

tory. Mezistátním soutěžením o FDI v příslušně širším kontextu se zabývá například Oman (2000). 
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Box 2.4: Druhy investičních pobídek (OECD 2003, str. 17-20) 

 
 

 V oblasti přímých pobídek stát často zajišťuje pro investora požadovanou infra-

strukturu (myšleno především silniční nebo železniční spojení) „šitou na míru“. Podpory 

na školení pracovníků jsou obvyklá zejména v odvětvích, která jsou v dotyčné zemi zcela 

nová (a investor čelí nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců). Granty na relokaci a expa-

triaci znamenají individuální příspěvky investorům (např. na přestěhování managementu a 

jejich rodin). Stát se také často zavazuje platit administrativní poplatky, náklady na něž by 

jinak nesla investující firma (tzv. administrativní asistence).  

 Vláda též mnohdy investorům poskytuje dočasné podpory na mzdy (zejména v po-

čátečních fázích investice), případně úvěry za zvýhodněných podmínek. Častou investiční 

pobídkou je také prodej stavebních pozemků investorům za cenu výrazně nižší než tržní. 

Někdy se stát na nákladech investora podílí dlouhodobě (nejen tedy v počáteční fázi) – tato 

situace nastává ovšem zejména tehdy, je-li politická reprezentace země v projektu z těch či 

oněch důvodů silně zainteresována.  

 V oblasti nepřímých pobídek je zřejmě nejužívanější sleva na DPPO, hojně jsou 

vytvářeny tzv. „speciální daňově zvýhodněné zóny“, jejichž cílem bývá vytvořit clustery 

zahraničních investorů. Díky daňovému dobropisu (tax credit) mají firmy možnost odečíst 

si ze svých daňových povinností jisté procento výdajů na specifická aktiva, například 

na R&D nebo školení pracovní síly. Investiční úleva (investment allowance) má podobný 

účinek jako daňový dobropis – ovšem tím rozdílem, že povoluje odpočty ze zdanitelného 

základu firmy.  

Finanční pobídky:    Fiskální pobídky: 

Budování infrastruktury    Sleva na DPPO  

Podpory na školení pracovníků    Daňově privilegované zóny 

Granty na relokaci a expatriaci    Daňové prázdniny 

Administrativní asistence    Investiční úlevy  

Dočasné podpory na mzdy    Investiční daňový dobropis 

Úvěry investorům     Zdanění zahraničního obchodu 

Zvýhodněné prodeje pozemků   Zdanění zaměstnanců  

Účast na nákladech    Nižší DPH, daň z majetku.  
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 Dalším typem pobídky může být například snížení celních poplatků za dovoz ně-

kterých výrobků, nižší zdanění zaměstnanců (zejména v oblasti sociálního a zdravotního 

pojištění), nižší daně z přidané hodnoty nebo z majetku.  

V našich modelech budeme používat úplnou slevu na DPPO, tedy „daňové prázd-

niny“, jejichž význam je zřejmý – investorovi je (po jistou dobu) zcela odpuštěna daň 

z korporátních příjmů. Pro podrobnou diskuzi jednotlivých druhů investičních pobídek viz 

Shah (1995), Oman (2000) nebo OECD (2003). 

 Zcela zásadní je samozřejmě otázka efektivity investičních pobídek. Efektivitou 

rozumíme adresnou účinnost, tj. skutečnost, že pobídku získají především investoři, kteří 

by do země za normálních okolností (tedy při absenci pobídek) nepřišli. Je však prakticky 

nemožné odvodit v tomto směru nějaké obecné tvrzení, neboť účinnost pobídkových sys-

témů se zásadně liší v místě, čase i způsobu poskytování.  

Někteří odborníci sice kladou důraz na neefektivitu některých konkrétních druhů 

pobídek (v případě daňových prázdnin například Bergsman 1999), ovšem většina autorů se 

spokojí s konstatováním typu „bylo by lépe, kdyby se vlády spíše než na investiční pobíd-

ky soustředily na zlepšování fundamentálních faktorů ekonomiky“. Taková doporučení 

jsou jistě vhodná, nicméně je zřejmé, že aplikace štědrého schématu investičních pobídek 

je pro vládu (a administrativu) o poznání jednodušším a přímočařejším úkolem než napří-

klad zvýšení produktivity práce na úroveň vyspělejších sousedů (připustíme-li, že podobný 

úkol je vůbec v možnostech vlády). 

Představu o efektivitě konkrétních pobídkových systémů nám ovšem mohou dát 

empirické studie. Existují dvě základní metody empirického výzkumu (podle Morisset & 

Pirnia 2000): dotazníky vyplňované investory a ekonometrické studie.  

Jeden z prvních průzkumů byl proveden v padesátých letech (Barlow & Wender 

1955). Autoři se dotazovali manažerů amerických firem na podmínky, které jsou pro ně 

důležité při plánování investic do zahraničí. Pouze 10 % z nich uvedlo příznivý daňový 

režim a jen 11 % dalších zmiňuje vládní povzbuzování investic.  

Důležitý výsledek přináší práce Robinsona (1961). Autor zjišťuje velký rozdíl me-

zi vládními úředníky a manažery v názoru na důležitost investičních pobídek v investičním 

rozhodování. Daňové zvýhodnění uvedli úředníci na prvním místě, zatímco v odpovědích 

manažerů se tento faktor vůbec neobjevil. 

I další průzkumy uskutečněné do konce 90. let se obecně shodují, že investiční po-

bídky nehrají významnou roli v rozhodování firem. Podle některých autorů se ale zdá, že 

se situace v poslední době začíná měnit (Easson 2001, str. 272).  
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Většina ekonometrických studií také naznačuje, že firmy dbají poměrně málo 

na atraktivitu investičních pobídek. Vezměme například studii Roota a Ahmeda (1978), již 

používali data z let 1966–70 ze 41 rozvojových zemí – úroveň pobídek se ukázala být zce-

la nesignifikantní. 

Agodo (1978) analyzuje americké investory v afrických zemích a také shledává, že 

daňové pobídky se zcela míjejí účinkem.  

Také podle některých novějších ekonometrických studií to však vypadá, že inves-

tiční pobídky jsou stále důležitější (např. Taylor 2000). Empirická evidence je tedy v sou-

časnosti spíše smíšená – přitom ještě před deseti lety bychom z ní mohli vyvodit, že většina 

národních pobídkových systémů příliš efektivní není32.  

Je však pravděpodobné, že v situaci, kdy pobídky poskytují prakticky všechny státy 

světa33, je skutečně velice těžké pro jednotlivou zemi zůstat stranou. Zatímco samotné in-

vestiční rozhodnutí může být docela dobře determinováno pouze fundamentálním stavem 

ekonomiky, rozhodnutí o přesné lokaci investice může být investičními pobídkami ovliv-

něno velmi snadno, pokud jsou ostatní faktory kandidátských zemí srovnatelné (viz např. 

Bjorvatn & Eckel 2006).  

Existuje pouze minimum zemí, které se odhodlaly jednostranně zrušit investiční 

pobídky – často citovaným příkladem je Indonésie v 80. letech. Překvapivé je, že ačkoli 

indonéská vláda pobídky zrušila, objem FDI směřujících do země se nesnížil, ani se neu-

kázalo, že by se zvýšil v ostatních státech regionu, které pobídky nadále poskytovaly 

(Wells et al. 2001, str. IX). Je ovšem nutné poznamenat, že současně se zrušením pobídek 

byla v Indonésii výrazně redukována sazba daně z příjmu právnických osob34.  

                                                 
32 Podrobně účinnost investičních pobídek analyzují například Wells et al. (2001) pro Indonésii, Mallya, 

Kukulka & Jensen (2002, 2004) pro Českou republiku, Beyer (2002) pro transitivní ekonomiky jako celek. 

Bergsman (1999) tvrdí, že pobídky ve většině zemí světa nejsou efektivní, nepřitahují dodatečné investice. 

Naopak, generují dodatečné náklady pro státní pokladnu, komplikují investiční proces a mohou podstatně 

zvyšovat riziko korupce. 
33 Více než 100 zemí světa poskytovalo pobídky v polovině 90. let (UNCTAD 1996), přičemž od té doby 

přibyly desítky dalších a v současné době málokterá země na světě pobídky neposkytuje (Blomström & Kok-

ko 2003). 
34 Na konci devadesátých let však indonéská vláda, mimo jiné v důsledku zostřené konkurence o FDI během 

asijské finanční krize, pobídky opět zavedla. 
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Většina autorů se shoduje, že obecně je unilaterální opuštění pobídkových systémů 

mnohem snazší pro relativně izolované země než pro státy, které jsou integrované v zónách 

volného obchodu, jako je EU nebo NAFTA. 

V souvislosti se soutěží o FDI (vedenou pomocí investičních pobídek) se často 

mluví o tzv. hře s pozitivním, resp. negativním součtem.  Příznivci hypotézy hry 

s pozitivním součtem poukazují na tržní selhání v souvislosti s FDI, která jsme osvětlili 

v oddíle 2.1. Tím, že vlády subvencují FDI, zvyšují úroveň spillovers na společensky op-

timální úroveň – globální objem FDI tedy roste, a navíc se zlepšuje jeho mezinárodní dis-

tribuce ve prospěch států, které z nich mají největší užitek.  

Podle hypotézy hry s negativním součtem má problém silný charakter vězňova 

dilematu, přičemž hrozí nebezpečí, že války o FDI vyženou pobídky na tak vysokou úro-

veň, která z hlediska společenského blahobytu nedá ospravedlnit, i když vezmeme v úvahu 

existenci spillovers. 

Pro podrobnou analýzu soutěže o FDI viz velmi dobrá studie Oman (2000). Autor 

konstatuje, že není možné podpořit silnou hypotézu žádného z těchto extrémů – tedy nezdá 

se, že by investiční pobídky měly vliv na celosvětový objem FDI, na druhou stranu podle 

něho existují také důkazy svědčící proti intenzifikaci soutěže a výskytu „pobídkových vá-

lek“.  

Charlton (2003, str. 12-13) rozlišuje zvlášť kritérium „domácího užitku“ 

z investičních pobídek a „mezinárodního užitku“ z téhož. Na základě této analýzy určuje 4 

situace, které mohou při soutěžení o FDI nastat: 

1) Investment poaching (pytláctví): Situace, kdy investiční pobídky zlepšují efek-

tivitu domácího hospodářství, ale mají negativní efekt na mezinárodní užitek. 

Může nastat, jestliže země uspěje v lákání investic na úkor jiné země, kde by 

byla za normálních okolností (tj. při absenci pobídek) efektivnější. Dále mohou 

mít pobídky negativní efekt na chování MNE v tom smyslu, že se investoři za-

čnou častěji stěhovat z jedné země do druhé, realizujíce tzv. „pobídkovou turis-

tiku“. 

2) Zdravá konkurence: Investiční pobídky zvyšují domácí produktivitu (zlepšují 

portfolio příchozích FDI). Také se zvyšuje mezinárodní užitek, ježto FDI jsou 

lokalizovány tam, kde jsou nejefektivnější. Pobídková schémata jsou opatrně 

koncipována tak, aby incentivy přinášely co nejmenší náklady státu, způsobova-

ly nejmenší možné distorze na trhu, a přinášely maximální efekt na celkový uži-

tek. V tomto případě budou pobídky ceteris paribus nejvyšší tam, kde existují 
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nejvyšší možné spillovers (všimněme si, že tato situace odpovídá silné hypotéze 

hry s pozitivním součtem).  

3) Beggar-thy-neighbour: Situace, kdy pobídky snižují jak domácí tak mezinárod-

ní užitek. Domácí neefektivnosti mohou pramenit ze špatných strategií pobízení 

investorů, chyb v implementaci, špatné kalkulace příjmů a nákladů. Jestliže po-

bídky přilákají do země investory, již by bez pobídek efektivněji podnikali ně-

kde jinde, mezinárodní užitek se sníží. Tato situace odpovídá silné hypotéze hry 

s negativním součtem. 

4) Vítězovo prokletí: Mezinárodně je rozdělení FDI efektivní, avšak vítězné státy 

přecení pozitivní efekty spillovers nebo podcení náklady, což v důsledku zna-

mená pokles domácího blahobytu.  

Obecně ovšem může nastat kterákoli ze čtyř představených variant. Nyní již máme 

nadefinovány všechny klíčové pojmy a shrnuty základní teze, které nám umožní zformulo-

vat dva jednoduché modely nabídky investičních pobídek.  
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3. MODEL MINIMÁLNÍ POSTAČUJÍCÍ INVESTIČNÍ POBÍDKY 

3.1. DOSTUPNÁ LITERATURA 

 

Existuje poměrně značné množství literatury zabývající se formalizovaným mode-

lováním investičních pobídek35. Autoři se obvykle pokouší stanovit podmínky, za kterých 

se pobízení zahraničních investorů vyplácí, méně často jde o vyjádření optimálního „obje-

mu“ pobídky. Jednotlivé modely se potom přirozeně liší nejen v metodologii, ale zejména 

v předpokladech – rozdílné premisy znamenají rozdílnou definici užitkové funkce státu. 

Z našeho pohledu je klíčovým předpokladem existence pozitivních externalit z investic, tj. 

spillovers, v různých formách (ne všechny práce je zcela akceptují), neboť tento předpo-

klad poskytuje základní argumentaci pro samotnou existenci pobídkových systémů – což 

jsme podrobně diskutovali v kapitole 2. Můžeme se však často setkat i s modely, jejichž 

autoři uvažují kromě pozitivních i negativní externality plynoucí z FDI.  

Obvykle jsou modelovány pouze dvě země, avšak ani to není pravidlem. Modely 

dále odlišuje předpoklad (ne)existence domácích firem podnikajících v identickém odvětví 

jako zahraniční investor, hospodářská a technologická úroveň  soupeřících zemí, hladina 

nezaměstnanosti (v některých studiích symetrická, jinde rozlišená) nebo velikost jejich trhů 

(měřena počtem obyvatel, případně úrovní hrubého domácího produktu přepočteného 

podle parity kupní síly). 

 Další důležitý předpoklad stanoví stupeň integrace trhů obou zemí (od celní unie 

po uvažování prohibitivně vysokých transakčních nákladů na převoz zboží), typ investice 

(zajímá nás, zda cílem investora je prvotně domácí trh hostitelské země, či ji naopak hodlá 

využít jako výrobní základnu a převážně exportovat36) a v neposlední řadě samozřejmě 

druh uvažované investiční pobídky37. Obvykle se modelují finanční pobídky, nejčastěji 

zjednodušeně v podobě specifických dotací na jednotku vyrobeného zboží, méně časté je 

užití fiskálních pobídek – a uvažování samotných daňových prázdnin jako endogenní veli-

činy je v modelech poměrně řídké.  

                                                 
35 Od relativně jednoduchých cost-benefit analýz po sofistikované modely soutěže o zahraniční investice 

(policy competition resp. government competition for FDI). 
36 První typ investic je obvykle označován za horizontální, druhý potom jako vertikální FDI. 
37 A fakt, zda-li je udělována genericky (po splnění jistých kritérií), nebo diskrečně, ad hoc na základě roz-

hodnutí oprávněné autority. 
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Příkladem autorů, kteří ve své analýze uvažují jen omezené efekty spillovers, jsou 

Glass & Saggi (1999). Představují model oligopolního odvětví, kde MNE disponuje rela-

tivně vyspělou technologií ve srovnání s domácími firmami. Domácí firmy mohou využít 

know-how bývalých zaměstnanců MNE, pokud je samy najmou. Tomu se zahraniční in-

vestor snaží vyhnout tak, že zaměstnancům vyplácí zvláštní prémie – stát má tedy motivaci 

aktivně lákat FDI, i když se žádný technologický transfer neodehraje (benefitem pro stát je 

ona prémie pro občany pracující v pobočce MNE). 

Na tuto práci a článek Dixita & Grossmana (1986) navazuje Hanson (2001), který 

již ovšem užití spillovers v modelu značně rozšiřuje. Výsledky jeho práce jsou shrnuty 

v boxu 3.1. 

 

Box 3.1: Závěry Hansonova modelu (Hanson 2001) 

 

Haaparanta (1996) podobně jako Glass & Saggi (1999) předpokládá, že vlády ma-

ximalizují mzdové příjmy svých občanů plynoucí ze zaměstnání u zahraničních investorů. 

Ukazuje, že pobídková schémata narušují optimální alokaci investic – v ekvilibriu může 

přitáhnout investici například i stát, ve kterém jsou relativně vysoké mzdy, ačkoli všechny 

země poskytují ze svého pohledu optimální investiční pobídky38.  

Motta & Norman (1996) studují dopady ekonomické integrace na alokaci FDI, při-

čemž v modelu uvažují nezvykle tři země. Podle jejich závěrů zvyšuje propojování trhů 

ochotu zahraničních firem investovat do takto integrovaného bloku zemí – což představuje 

mimo jiné zvýšenou motivaci pro poskytování investičních pobídek. 

                                                 
38 Státy s nižší konkurenceschopností tak mohou zvýšit objem přilákaných FDI v porovnání se situací, kdy 

pobídky nikdo neposkytoval. 

Pro stát je výhodné nabízet investiční pobídky, jestliže: 

• Investor generuje značné pozitivní spillovers pro hostitelskou ekonomiku. 

• Vstupy, které nadnárodní firmy nejintenzivněji používají, mají relativně elas-

tickou nabídku. 

• Domácí firmy, kterým budou příchozí investoři konkurovat, mají zisky nulové 

nebo blízké nule. 

• Efekty plynoucí ze zvýšené konkurence pro domácí firmy nejsou větší než růst 

spotřebitelského přebytku způsobený poklesem cen výstupů. 
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Gao (1999) nabízí model, ve kterém vznik nadnárodní korporace podněcuje šíření 

průmyslu z vyspělé země do zaostalejší, tím pádem dochází ke snižování koncentrace 

průmyslu ve vyspělejší zemi. To může znamenat, že ačkoli MNE zvyšují blahobyt chudší 

země, snižují blahobyt bohaté země. Vláda chudší země má v každém případě důvod pro 

poskytování pobídek. Markusen & Venables (1999) představují podobný model, ve kterém 

je katalyzující vliv zahraničních investorů na hostitelskou ekonomiku (působící skrze zpět-

ná a vpředná spojení s domácími firmami) dokonce tak silný, že jsou nakonec MNE samy 

z trhu vytlačeny. Autoři však netvrdí, že tyto zjevně pozitivní spillovers představují motiv 

pro poskytování pobídek zahraničním investorům. 

Haaland & Wooton (1999) také analyzují politické soupeření o FDI, v jejich mode-

lu však investor vůbec nezamýšlí zásobovat místní trhy, zajímá jej pouze minimalizace 

nákladů výroby pro export. Příchod MNE na místní trh zvýší poptávku po polotovarech 

vyráběných v hostitelské zemi, což vede ke vstupu dalších firem na nedokonale konku-

renční trh polotovarů. Zlepšené konkurenční prostředí motivuje další zahraniční investory 

k příchodu do země, čímž se multiplikačně zvyšuje národní důchod a blahobyt společnosti. 

Země si podle Haalanda a Wootona jsou těchto efektů vědomy, a proto nabízejí investiční 

pobídky ve snaze konkurovat ostatním státům, které očekávají z FDI stejné benefity. 

  Barros & Cabral (2000) studují soutěžení mezi malou zemí s vysokou nezaměst-

naností a větší zemí, jež podobnému problému nečelí. Podle jejich předpokladů neexistují 

žádné domácí firmy, které by konkurovaly MNE. Při absenci jakýchkoli pobídek je atrak-

tivnější země s větším domácím trhem, která má však menší motivaci investici přitáhnout. 

Konkurence prostřednictvím pobídek pak může vyústit v umístění investice do malé země. 

Autoři argumentují, že pobídky tak mohou zvýšit celkový blahobyt – menší země investici 

potřebuje více a má z ní vyšší užitek.  

Podobně Haufler & Wooton (1999) studují soutěžení mezi dvěma zeměmi různé 

velikosti, stejně jako Barros & Cabral (2000) neuvažují žádnou domácí konkurenční firmu. 

Obě země mají integrované trhy – v tom smyslu, že mezi nimi není možná cenová diskri-

minace (dochází k arbitráži). V optimu potom firma vždy investuje do větší země, a pokud 

je rozdíl ve velikosti dostatečně velký, může si větší země dokonce dovolit uvalit 

na investora dodatečnou daň.  

Pennings (2001) představuje model s dvěma agenty – jednou zemí a zahraničním 

monopolním výrobcem. Firma si může vybrat, jestli do země bude své produkty vyvážet, 

nebo v ní postaví výrobní závod (podstoupí horizontální FDI). Autor ukazuje, že pro zemi, 

jež maximalizuje společenský užitek, je optimální strategií investorovi prakticky zcela na-
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hradit náklady na investici (formou pobídek) a současně prostřednictvím daní odčerpat 

benefity, které převyšují jeho alternativní zisk z exportu do země.  

Fumagalli (2003) uvažuje dvě země ve stejném regionu, které se liší technologic-

kou úrovní. Spillovers z příchozích FDI jsou, podle předpokladů, silnější v méně vyspělé 

zemi, protože zde existují větší rozdíly mezi úrovní investora a úrovní domácích firem. 

V obvyklé situaci by investor investoval do země s vyspělejší technologií, ovšem druhá 

země má silnější motiv poskytovat investiční pobídky, ježto má z investice více co získat. 

Jelikož pobídka směřuje investici do země s většími spillovers, agregovaný blahobyt obou 

zemí může vzrůst.  

Arkin, Slastnikov & Arkina (2003) podrobně analyzují mechanismus odpisů 

v Ruské federaci a jeho využití jako investiční pobídky, přičemž poukazují na vzájemnou 

závislost zrychlených odpisů a daňových prázdnin. Podobně zaměřený, avšak jednodušší 

model nabízejí Joulfaian & Melikyan (2004), když analyzují gruzínský systém.   

Haufler & Wooton (2005) analyzují soutěž mezi dvěma zeměmi, které zároveň mu-

sí čelit konkurenci třetí země. Ukazují, že koordinovaná politika dvou zemí může vést jak 

k poklesu, tak nárůstu investičních pobídek ve srovnání se situací „volné soutěže“.  

Albornoz & Corcos (2005) zkoumají podobně jako Motta & Norman (1996) vliv 

hospodářské integrace na příliv FDI. Nalézají kladnou korelaci mezi stupněm integrace 

regionu a intenzitou pobídkového soupeření. Tvrdí také, že spolu s hlubší ekonomickou 

integrací se zvyšují potencionální zisky zúčastněných zemí z mezinárodní koordinace in-

vestičních pobídek.   

Ma (2006) předpokládá, že příliv zahraniční investic má jisté redistribuční efekty 

na domácí ekonomiku. Zkoumá vliv zájmových skupin na intenzitu soupeření mezi konku-

renčními zeměmi a dochází k závěru, že díky tomuto tlaku může soutěž o FDI vyhrát i 

země, která by jinak neměla šanci uspět; a že náklady na lákání zahraničních investic se 

pro obě země zvyšují.  

Velice zajímavý je rovněž model, který prezentují Bjorvatn & Eckel (2006). Autoři 

analyzují soupeření o FDI mezi dvěma asymetrickými zeměmi, lišícími se velikostí trhu a 

jeho strukturou. Uvažují již, narozdíl od Barrose & Cabrala (2000) nebo Hauflera & Woo-

tona (1999), přítomnost domácích firem. Ukazují, že soupeření je obzvláště silné, jestliže 

obě země mají obdobné výchozí podmínky39. V těchto případech mohou státy nabízet 

                                                 
39 Tedy neliší se ve fundamentálních faktorech, důležitých pro investory.  
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opravdu podstatné investiční pobídky. Na druhou stranu, pokud jsou jejich výchozí pod-

mínky silně asymetrické, soupeření není tak tvrdé a objem pobídek klesá. 

Odlišný pohled na investiční pobídky nabízejí v dnes již klasické práci Tax Holi-

days as Signals Bond & Samuelson (1986). Ve svém modelu uvažují investora, který nemá 

dostatečné informace o podnikatelském klimatu40 v dané hostitelské zemi. Země nabízejí 

daňové prázdniny a po jejich skončení zdaní investora kladnou sazbou z DPPO. Jestliže se 

investor rozhodne pro zemi, jejíž investiční prostředí se ukáže málo přínosným, po skonče-

ní daňových prázdnin stát opustí. Lákat investora formou daňových pobídek se tedy vyplatí 

jen zemím s dobrým podnikatelským klimatem. Investiční pobídka se tak stává svého dru-

hu signálem, kterým země demonstrují svou atraktivitu. 

Black & Hoyt (1999) oproti tomu předpokládají dokonalou informaci na straně in-

vestorů. Analyzují soutěžení mezi investičními destinacemi prostřednictvím přímých pobí-

dek a dospívají k názoru, že takové soupeření může zvyšovat užitek soutěžících regionů.  

Ačkoli jsme se uvedenými modely nechali inspirovat, rozhodli jsme se pro naši 

práci zvolit poněkud odlišný přístup. Představíme dva modely, kde endogenní proměnnou 

budou daňové prázdniny41 – model minimální postačující investiční pobídky a model op-

timální investiční pobídky, přičemž v této kapitole rozvineme prvně zmíněný. Naším zá-

měrem je především ukázat, které vlivy mají na velikost poskytovaných investičních pobí-

dek největší vliv – zajímají nás v prvé řadě jejich determinanty, nikoli efektivita poskyto-

vání či vliv na celospolečenský blahobyt. 

Vycházíme zejména z práce Sedmihradského (2002), základní myšlenka však po-

chází už od Hauflera & Wootona (1999). Nejprve si jejich model upravíme, abychom jej 

(zcela rozdílně od modifikace Sedmihradského) použili pro vyjádření minimální udržitelné 

daňové pobídky. Nejprve je nutné definovat základní pojmy a vyslovit klíčové předpokla-

dy. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 V původní terminologii „produktivitě hostitelské země“.  
41 S ohledem na možnosti využití modelů pro státy ve střední a východní Evropě, kde jsou daňové prázdniny 

nejčastější formou investiční pobídky.  
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3.2. METODOLOGIE A ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY MODELU 

 

Definice 3.1: Minimální udržitelná daňová pobídka země i , neboli kritická míra 

daňové pobídky země i , znamená nejnižší možnou pobídku země i , při které ještě investor 

zůstane indiferentní mezi volbou země i  a země j .  

Předpoklad 3.1: Mějme dvě země rozdílné velikosti (Země 1 a Země 2), které se 

kromě výše HDP podle parity kupní síly liší také v úrovni mzdových nákladů a sazbě daně 

z příjmu právnických osob. Máme tedy asymetrické země jako Haufler & Wooton (1999), 

ale uvažujeme lineární daň z příjmu jako Sedmihradský (2002). Existuje jediná zahraniční 

firma (potenciální investor) vyrábějící jediný výrobek. Firma čelí klesající poptávkové 

křivce – stejně jako Sedmihradský předpokládejme pro zjednodušení, že se jedná 

o monopol (neexistují žádné firmy hostitelské země podnikající v daném odvětví). Nechť 

individuální poptávkové funkce mají tvar: 

 ( )i
a qD q

b
−

= , (3.1) 

kde q je cena, ,a b  jsou příslušné parametry poptávky. 

 Předpoklad 3.2: Firma není exportně zaměřená v tom smyslu, že ji zajímá pouze 

trh našich dvou zemí. Jde tedy o horizontální investici.42  

 Předpoklad 3.3: Domovská země investora nedaní zisky svých rezidentů z ciziny. 

Investor zvažuje investici do výrobních kapacit. Protože v modelu nejsou uvažovány žádné 

další trhy, může si firma vybrat v zásadě z těchto třech možností: 

 

Box 3.2: Možnosti rozhodnutí investora 

Pokud uvažujeme existenci 

transakčních nákladů při přepravě 

zboží ze Země 1 do Země 2 a nao-

pak (například dotisk návodů 

v jazyce dané země, náklady spojené 

s dopravou, distribucí, marketingem, 

průzkumem trhu aj. – transakční 

náklady se tedy objeví, i když nebu-

                                                 
42 Jedná se tak o přesný opak předpokladu Haalanda & Wootona (1999) 

1. Investovat v Zemi 1, z tohoto provozu ob-

sluhovat tamější trh a vyvážet do druhé 

země. 

2. Investovat v Zemi 2, z tohoto provozu zá-

sobovat trh v Zemi 2 a vyvážet zboží 

do první země. 

3. Investovat v Zemi 1 i v Zemi 2 a z provozu 

v zemi ,i j zásobovat trh v zemi ,i j .
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deme explicitně uvažovat celní bariéry mezi oběma zeměmi), investor by mohl zvolit 

možnost 3.  

Předpoklad 3.4: Předpokládáme existenci prohibitivně vysokých fixních nákladů 

vzhledem ke třetí možnosti.  

Nechť Země 2 má počet obyvatel rovný m . Předpokládejme, že Země 1 má n krát 

vyšší HDP než Země 2. Použijeme-li tento poměr jako váhu a předpokládáme-li dále, že 

individuální poptávky v obou zemích jsou symetrické43, můžeme vyjádřit poptávkové 

funkce v obou státech následujícím způsobem (všechny parametry jsou kladné): 

 1
. ( )( ) m n a qD q

b
−

=  (3.2) 

pro Zemi 1 a 

 2
( )( ) m a qD q

b
−

=  (3.3) 

pro Zemi 2. Naše myšlenka spočívá v porovnání zisků firmy v závislosti na tom, kterou 

zemi si zvolí. 

Nechť se firma rozhodne pro investici do Země 1. Potom bude v Zemi 1 vyrábět a 

do Země 2 své produkty vyvážet. V Zemi 1 prodává firma své výrobky za obvyklou cenu 

1p . Na trhu druhé země se však cena zvyšuje v důsledku existence transakčních nákladů: 

 1 1q p= , (3.4) 

 2 1q p t= + . (3.5) 

Zde t  značí transakční náklady a iq  výslednou cenu zboží v i té zemi. Pro firmu 

předpokládáme lineární produkční funkci s jediným variabilním faktorem – prací. Nechť 

platí, že v Zemi 1 jsou k krát vyšší mzdové náklady než v Zemi 2: 

 1 2.w k w= . (3.6) 

Předpoklad 3.5: Produktivita práce v obou zemích je shodná a mezi zeměmi nee-

xistuje žádná další relevantní odlišnost, než která je zachycena parametry 1 2, ,nτ τ  a k .44  

                                                 
43 Ačkoli by se zdálo přirozenější použít pro agregaci jednoduše poměr počtu obyvatel, HDP přepočtený 

podle parity kupní síly vystihne podle našeho názoru velikost trhu lépe. Nejedná se potom sice o klasickou 

agregaci, na druhou stranu nám taková definice váhy částečně odstraní omezení plynoucí z předpokladu 

symetrie individuálních poptávkových funkcí v obou zemích.   
44 1 2,τ τ  značí sazbu DPPO v Zemi 1, resp. v Zemi 2. 
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3.3. OPTIMALIZACE 

 

Protože jediným zvažovaným faktorem výroby jsou mzdové náklady (fixní náklady 

přidáme do modelu později; v této chvíli by na optimum přirozeně vliv neměly), můžeme 

rovnou zapsat ziskovou funkci jako: 

 1 1 1 1 1 2 2( ).( ( ) ( ))p w D q D qπ = − + . (3.7) 

Po dosazení obou poptávek a poměru mezd dostáváme: 

 1 1
1 1 2

. ( ) ( )( ).( )m n a p m a p tp kw
b b

π − − −
= − + . (3.8) 

Toto můžeme upravit na: 

 { }1 2
1 1

( ) ( )( 1)m p kw a p n t
b

π −
= − + − .  (3.9) 

V původním Sedmihradského modelu autor maximalizuje zisk po zdanění. Je 

ovšem zřejmé, že pokud prozatím daňovou povinnost pomineme, optimum se nezmění. 

Protože pro 1τ  jakožto statutární sazbu DPPO Země 1 je zisk firmy po zdanění (a další 

algebraické úpravě) 

 1 1 2 1 1
( 1) ( )( )(1 )

1
m n tp kw a p

b n
π τ+

= − − − −
+

, (3.10) 

je vidět, že derivace zisku podle ceny bude 

 1
1 2 1

1

( 1) ( 2 )(1 )
1

m n ta p kw
p b n
π τ∂ +

= − + − −
∂ +

. (3.11) 

Ovšem podle podmínky prvního řádu maximalizace zisku musí v extrému platit, že 

derivace ziskové funkce podle ceny je nulová, čili 

 1
1 2 1

1

( 1) ( 2 )(1 ) 0
1

m n ta p kw
p b n
π τ∂ +

= − + − − =
∂ +

. (3.12) 

Z čehož je jasně vidět, že optimum nezávisí na zdanění. Vyjádříme-li z rovnice 

(3.12) cenu 1p , získáváme 

 1 2
1 ( )
2 1

tp a kw
n

= + −
+

. (3.13) 

Na podmínkách druhého řádu ověříme, zda se jedná skutečně o maximum:  

 
2

1
22

1

1 ( 1)( ) 2
2 1

t m na kw
p n b
π∂ +⎡ ⎤+ − = −⎢ ⎥∂ +⎣ ⎦

. (3.14) 
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Druhá derivace ziskové funkce podle ceny je v tomto bodě záporná, čili jsme 

opravdu nalezli maximum. Po dosazení optimální ceny zpět do ziskové funkce dostaneme 

po úpravě 

 { }2
2

1

( 1)( )
4 ( 1)

m n a kw t
b n

π
+ − −

=
+

. (3.15) 

Nyní je třeba stejným způsobem odvodit tento výraz pro druhou zemi. Analogicky, 

vyrábí-li naše firma v Zemi 2 a vyváží-li do Země 1, bude platit 

 1 2q p t= +  (3.16) 

a zároveň 

 2 2q p= . (3.17) 

Zisk firmy bude podobně jako v případě Země 1: 

 { }2 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ( )p w D q D qπ = − + , (3.18) 

což se po dosazení obou poptávkových funkcí rovná: 

 2 2 2 2
( 1) ( )( )

1
m n ntp w a p

b n
π +

= − − −
+

. (3.19) 

Z podmínek prvního řádu a vyjádření ceny nám vyplývá, že platí: 

 2 2
1 ( )
2 1

ntp a w
n

= + −
+

. (3.20) 

Toto je samozřejmě maximum, ověření je zcela stejné jako v předchozím případě. 

Dosadíme-li tuto optimální cenu do ziskové funkce firmy v případě investice do druhé ze-

mě, dostaneme po úpravě výraz 

 { }2
2

2

( 1)( )
4 ( 1)

m n a w nt
b n

π
+ − −

=
+

. (3.21) 

Až potud jsme postupovali podobně jako Sedmihradský. Učinili jsme zatím pouze 

několik menších modifikací, jako například odlišnou definici parametru n 45, užívání cel-

kových nákladů zaměstnavatele místo hrubých mezd, poněkud odlišný postup 

při optimalizaci (ohledně fixních nákladů a zdanění) apod.  

V původním modelu nyní následovalo srovnání zisků v obou zemích. Autor tvrdí, 

že taková daňová sazba i -tého státu, která vyrovná míry zisku firmy v případě investice 

do Země 1, nebo Země 2, je nejvyšší maximální udržitelná daňová sazba i -té země. Ar-

                                                 
45 Autor užíval poměr počtu obyvatel, my volíme poměr celkového HDP přepočteného dle parity kupní síly. 
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gumentuje jednoduše, že pokud jedna země tuto kritickou hodnotu překročí, přestane být 

mezinárodně konkurenceschopnou (investor se rozhodne pro druhý stát). 

V modelu však nijak není vzata v úvahu ani časová hodnota peněz, ani doba život-

nosti investice (autor samozřejmě neuvažuje ani žádné slevy na dani). S ohledem na tuto 

kritiku a naše potřeby jsme se rozhodli model modifikovat následujícím způsobem: 

Definujme čistou současnou hodnotu investice v Zemi 1 jako 

 
1

1

1 1 1
1

1 1

(1 )
(1 ) (1 )

Y M

i j
i j Y

NPV F
r r

π π τ
= = +

−
= + −

+ +∑ ∑ , (3.22)  

kde 1Y  jest doba úplné slevy na dani poskytnuté investorovi Zemí 1. 

Předpoklad 3.6: Neexistuje žádná jiná forma investičních pobídek pro zahraniční 

investice kromě úplné slevy na dani z příjmu právnických osob46. Zároveň je doba pobídky 

menší nebo rovna době životnosti investice, ale její finanční objem není nijak shora ome-

zen. 

 M  budiž doba životnosti investice, F  jsou fixní náklady firmy (objem investice), 

1τ  je statutární sazba daně z příjmu právnických osob (DPPO), r obvyklá diskontní sazba. 

Všechny parametry jsou kladné, navíc [ ]1 0,1τ ∈ . 

Jak je vidět z formulace současné hodnoty, předpokládáme konstantní tok zisků 

od období 1 do období M (i kdybychom díky povaze investice mohli opravdu očekávat 

přibližně povahu anuity, dá se předpokládat, že firma bude nějakým způsobem svoje daňo-

vé povinnosti optimalizovat, tj. snažit se využívat slevu na dani co nejvíce – tento případ 

však modelovat nebudeme). V období 0 firma negeneruje žádný zisk, ale vynaloží fixní 

náklad F. V období 1 až 1Y  firma užívá investiční pobídky; od roku 1 1Y +  až do konce ži-

votnosti investice je potom zisk firmy zdaněn obvyklou sazbou DPPO v Zemi 1. Diskontní 

sazba je po dobu životnosti investice konstantní a stejná pro obě země. Po dosazení výrazu 

(3.15) do rovnice (3.22) získáváme: 
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Zcela analogicky dostáváme pro Zemi 2: 
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46 Vzhledem k tomuto předpokladu budeme na následujících stránkách této a následující kapitoly používat 

termín „úplná sleva na dani“ a „investiční pobídka“ jako synonyma. 
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A po dosazení výrazu (3.21) vidíme, že platí: 

{ } { }2

2

2 2
2 2 2

2
1 1

( 1)( ) ( 1)( ) (1 )
4 ( 1)(1 ) 4 ( 1)(1 )

Y M

i j
i j Y

m n a w nt m n a w nt
NPV F

b n r b n r
τ

= = +

+ − − + − − −
= + −

+ + + +∑ ∑  (3.25) 

Pokud má nyní platit zisková parita pro obě země, tj. stav, při kterém je investor in-

diferentní v rozhodování, do které země investici umístí, musí nastat rovnost 

 1 2NPV NPV= . (3.26) 

Tato podmínka je splněna právě tehdy, když  
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Po zkrácení je vidět, že platí: 
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Tedy, jak se dalo očekávat, na výsledek nebude mít vliv počet obyvatel Země 2 ani 

fixní náklady investice. Nyní bychom mohli použít vzorec pro anuitu a vyjádřit 1Y . Zvolme 

však poněkud jiný přístup a ulehčeme si situaci tím, že budeme pro další postup uvažovat 

nulovou diskontní sazbu. Potom můžeme přepsat výraz (3.28) jako 

{ } { }2 2
1 2 1 1 2( 1)( ) ( )(1 ) ( 1)( )Y n a kw t M Y n a kw tτ+ − − + − − + − − =  

 { } { }2 2
2 2 2 2 2( 1)( ) ( )(1 ) ( 1)( )Y n a w nt M Y n a w ntτ= + − − + − − + − − . (3.29) 

Po úpravách a vyjádření 1Y  obdržíme 

 
2

2 2 2 2 1
1

2 1 1

( 1)( ) (1 ) (1 )
( 1)( )
n a w nt M Y MY
n a kw t

τ τ τ
τ τ

⎧ ⎫+ − − − + −
= −⎨ ⎬+ − −⎩ ⎭

. (3.30) 

Uvědomme si, že díky (3.15) a (3.21) automaticky platí také 
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3.4. KOMPARATIVNÍ STATIKA  

 

Definice 3.2: Definujme relativní kvalitu podnikatelského prostředí v zemi i  jako 

poměr i

j

π
π

. Čím je tento výraz větší, tím je podnikatelské prostředí v zemi i  lepší.  

Ptáme-li se, jak bude takto nadefinovaný parametr ovlivňovat kritickou hodnotu 

pobídky, derivujme nejprve výraz (3.31): 

 

2

1
2 2 2
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2

( (1 ) )M Y
Y

π τ τ
π

τπ
π

−
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. (3.32) 

Tvrzení 3.1: Minimální udržitelná výše pobídky v zemi i  je ceteris paribus klesají-

cí v úrovni kvality podnikatelského prostředí země i . 

To je zřejmé z rovnice (3.32) , ježto výraz 2 2 2(1 )M Yτ τ− +  je vždy větší nebo roven 

nule pro [ ]2 0,1τ ∈ . Podíváme-li se zpět na výraz (3.30), čemu se rovná podíl 1

2

π
π

, zjišťu-

jeme následující: 

Tvrzení 3.2: Minimální udržitelná výše pobídky v zemi i  je rostoucí v relativní 

ceně její pracovní síly (parametr k ).  

Stačí si uvědomit, že parametr k  negativně ovlivňuje zisk firmy v Zemi 1, ale nemá 

vliv na zisk v Zemi 2. Tím pádem roste podíl 2

1

π
π

, tedy klesá atraktivita podnikatelského 

prostředí Země 1. To ale podle tvrzení 3.1 znamená, že kritická výše pobídky v Zemi 1 

musí růst.  

Zajímá-li nás, jaký vliv na kritickou dobu pobídky bude mít sazba DPPO, derivuj-

me opět výraz (3.31): 
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Tvrzení 3.3: Minimální udržitelná výše pobídky v zemi i  je rostoucí v sazbě DP-

PO země i , pokud je relativní podnikatelské prostředí v zemi i  lepší než v zemi j . 
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Protože výraz 2 2 2(1 )M Yτ τ− +  je vždy menší nebo roven M (jelikož daňové prázd-

niny samozřejmě nemohou přesáhnout dobu životnosti investice)47, a protože podíl 2

1

π
π

 je 

menší jedné (podmínka lepšího podnikatelského prostředí v Zemi 1), bude čitatel výrazu 

(3.33) kladný. Všimněme si, že pokud posledně uvedená podmínka neplatí, nemůžeme 

o znaménku čitatele – a tedy celé derivace – nic říci. Vliv DPPO na kritickou výši pobídek 

potom zůstává nejasný.  

Zcela jednoduchá je naopak závislost kritické výše pobídek země i  na délce pobí-

dek země j : 

 1 2 2

2 1 1

Y
Y

π τ
π τ

∂
=

∂
. (3.34) 

 Tvrzení 3.4: Minimální udržitelná výše pobídky v zemi i  je striktně rostoucí 

ve výši pobídky země j . 

 Dále můžeme z výrazu (3.34) nahlédnout, že tuto závislost zesiluje poměr sazeb 

DPPO mezi konkurenční zemí a zemí i , stejně jako relativní kvalita podnikatelského pro-

středí v zemi j .  

 Místo derivování výrazu (3.31) podle všech proměnných považujeme za vhodnější 

předvést fungování modelu na jednoduchém příkladu. Zvolíme výchozí parametry (řádek 1 

v tabulce 3.1) v dalších řádcích vezmeme vždy jeden parametr a ukážeme, jak na výsledek 

modelu zapůsobí jeho změna v obou směrech. V každém řádku ukazujeme vliv pouze jed-

noho parametru; ostatní zůstávají zachovány v souladu s příkladem 3.1. Protože jsme bě-

hem optimalizace zjistili, že kritická délka daňových prázdnin nebude záležet na fixních 

nákladech F , počtu obyvatel Země 2 m  ani parametru poptávky b , nebudeme je v této 

diskuzi uvažovat.  

 Příklad 3.1: Firma zamýšlí investovat v Zemi 1, nebo v Zemi 2. Investice má před-

pokládanou dobu životnosti 20 let. Parametr poptávky a  po zboží investující firmy je ro-

ven 100. Množství práce, které je zapotřebí k produkci jedné jednotky zboží, vyjde inves-

tora v Zemi 2 na 10 dolarů, v Zemi 1 je to potom 12 dolarů. Země 1 má však dvakrát větší 

trh oproti svému konkurentovi (HDP přepočtené podle parity kupní síly je v Zemi 2 dvoj-

násobné). Převoz zboží ze země, kde se vyrábí, do druhé země znamená dodatečné náklady 

                                                 
47 Algebraicky: platí 2 2 2 2 2 2(1 ) ( )M Y M Y Mτ τ τ τ− + = + − . Je-li 2Y M≤ , pak závorka musí být ne-

kladná, a tedy celý výraz nebude větší než M . 
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ve výši 10 dolarů. Sazby daně z příjmu právnických osob jsou v obou zemích 30 %, Země 

2 automaticky každé zahraniční investici poskytne daňové prázdniny v délce deseti let 

(např. ze zákona48). Konkurenční země se rozhoduje ad hoc, u každého investora zvlášť. 

Ptáme se, jak velkou pobídku musí poskytnout Země 1, aby byl investor mezi oběma ze-

měmi právě indiferentní. 

 

Tabulka 3.1: Příklad citlivosti modelu na změny parametrů 

Řádek Y1 Y2 τ1 τ2 a n k w2 M t 

1. 8,23 10 0,3 0,3 100 2 1,2 10 20 10 

2. 13,07 15 0,3 0,3 100 2 1,2 10 20 10 

3. 3,39 5 0,3 0,3 100 2 1,2 10 20 10 

4. 11,17 10 0,4 0,3 100 2 1,2 10 20 10 

5. 2,34 10 0,2 0,3 100 2 1,2 10 20 10 

6. 5,00 10 0,3 0,4 100 2 1,2 10 20 10 

7. 11,46 10 0,3 0,2 100 2 1,2 10 20 10 

8. 9,85 10 0,3 0,3 1000 2 1,2 10 20 10 

9. 5,72 10 0,3 0,3 50 2 1,2 10 20 10 

10. 4,04 10 0,3 0,3 100 5 1,2 10 20 10 

11. 12,76 10 0,3 0,3 100 1 1,2 10 20 10 

12. 12,34 10 0,3 0,3 100 2 1,5 10 20 10 

13. 3,39 10 0,3 0,3 100 2 0,8 10 20 10 

14. 11,04 10 0,3 0,3 100 2 1,2 20 20 10 

15. 6,34 10 0,3 0,3 100 2 1,2 1 20 10 

16. 7,86 10 0,3 0,3 100 2 1,2 10 25 10 

17. 8,96 10 0,3 0,3 100 2 1,2 10 10 10 

18. 3,68 10 0,3 0,3 100 2 1,2 10 20 20 
19. 10,44 10 0,3 0,3 100 2 1,2 10 20 5 

Zdroj: Vlastní výpočty plynoucí z modelu 

   

 V prvním sloupci prvního řádku vidíme, že v situaci z příkladu 3.1 by Zemi 1 sta-

čilo nabídnout slevu na dani po dobu 8,2 let. Co se stane, změní-li Země 2 svoji strategii? 

 Na řádcích 2 a 3 zkoumáme vliv změn pobídkového schématu druhé země. Jak je 

vidět, zvyšování (resp. snižování) délky daňových prázdnin nutí první zemi zvyšovat (sni-

žovat) svou pobídku takřka přímo úměrně. To vyplývá už z tvrzení 3.4.  

 Vliv změn daňové sazby můžeme pozorovat na dalších dvou řádcích. Zvýšení DP-

PO Země 1 o třetinu z původní hodnoty na 40 % poměrně překvapivě zvýší minimální 
                                                 
48 To je důležité, protože Země 1 musí délku pobídky nabídnutou Zemí 2 pro své rozhodování znát. 
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postačující pobídku jen o tři roky, tedy na 11,2 let. Naopak snížení DPPO na 20 % by 

znamenalo významnou redukci pobídek, až na 2,3 roku. To je v souladu s tvrzením 3.3.  

 Změny DPPO konkurenční země budou působit opačně. Na řádcích 6 a 7 vidíme, 

že zvýšení DPPO na 40 % vyústí ve snížení kritické doby slevy na dani na 5 let, na druhé 

straně posun na 20 % povede k zvýšení pobídek na 11,5 let.  

 Řádky 8 a 9 popisují efekty změn parametru poptávkové funkce – jak je vidět, i 

mnohonásobná změna parametru ovlivní dobu pobídky jen velmi málo. Další dva řádky 

ukazují vliv změny relativní velikosti států – oč má Země 1 vyšší kupní sílu než Země 2, 

o to menší investiční pobídky může poskytovat.  

 Na řádcích 12 a 13 jsou rozepsány změny relativních mzdových nákladů (koeficient 

k  říká, kolikrát jsou mzdové náklady v Zemi 1 vyšší než v Zemi 2). Zvýšení nákladů 

v Zemi 1 (které se projeví růstem koeficientu z 1,2 na 1,5) znamená růst minimální udrži-

telné pobídky na 12,3 let. Naopak pokles koeficientu na 0,8 umožní Zemi 1 snížit pobídky 

až na 3,4 roku. Je tedy vidět, že mzdové náklady mají na kritickou délku pobídky výrazný 

vliv, což dále podporuje tvrzení 3.2.  

 Další dva řádky popisují efekty změny parametru w , které nejsou významné. Stej-

ně tak se ukazuje, že ani změna životnosti investice M  kritickou délku daňových prázdnin 

příliš neovlivní – z takto zadaných parametrů však vyplývá slabá negativní závislost.  

 Tvrzení 3.5: Jestliže je v obou zemích stejná DPPO i kvalita podnikatelského pro-

středí, nemá životnost investice na kritickou míru investiční pobídky žádný vliv. 

 To je zřejmé z derivace výrazu (3.31) podle M : 
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Zde máme podíl 2

1

π
π

 roven jedné a při současné ekvivalenci sazeb DPPO v zemi i  i 

j  dostáváme čitatel rovný nule. 

 Konečně, na řádcích 18 a 19 je rozepsán efekt změny transakčních nákladů. Jsou-li 

transakční náklady relativně vysoké (řádek 18), je trh větší země (Země 1) hůře přístupný a 

firma bude spíše volit investici přímo v ní. Minimální udržitelná výše pobídky pro tuto 

zemi tedy relativně rychle klesá.  
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3.5. APLIKACE MODELU 

 

 Zkusme nyní aplikovat náš model na reálná data. Naší ambicí rozhodně není přesně 

stanovovat minimální udržitelné doby slevy na dani pro jednotlivé státy. Uvidíme však, že 

aplikace vede k zajímavým výsledkům. 

 Definice 3.3: Termínem pobídková parita označme situaci, kdy čistá současná 

hodnota investice firmy je pro situace 1 i 2 z boxu 3.2 shodná.  

 V následující tabulce jsou shrnuty potřebné parametry (HDP podle PPP, mzdové 

měsíční náklady, DPPO, doba úplné slevy na dani) za rok 2005 pro všechny čtyři státy 

Visegrádské skupiny. Vybrali jsme záměrně Českou republiku, Slovensko, Polsko a Ma-

ďarsko, neboť máme za to, že tyto státy si mezi sebou do značné míry konkurují a zároveň 

mezi nimi neexistují drastické odlišnosti v ekonomické výkonnosti a institucionálním sys-

tému (a naplňují tak do značné míry předpoklad 3.5).  

  

Tabulka 3.2: Vybrané ukazatele pro zkoumané země  

2005 Česko Slovensko Polsko Maďarsko 

HDP49 187 611 86 753 495 885 169 875 

          

W50 1 096 704 887 921 

          

DPPO 24%51 19% 19% 16% 

          

Y 10 10 F/252 853 
Zdroje: První řádek IMF 2006 (upřesněné odhady), druhý řádek Gola 2006, třetí řádek Devereux 2006, 

čtvrtý řádek po sloupcích www.czechinvest.cz, www.sario.sk, www.paiz.gov.pl, www.itd.hu v sekcích „in-

vestment incentives“, staženo 3. 11. 2006 

  
                                                 
49 Hodnota je v milionech dolarů, přepočteno podle parity kupní síly. 
50 Celkové mzdové náklady – „superhrubá“ mzda, v dolarech za měsíc, přepočteno průměrným kurzem za 

rok 2005. 
51 Ačkoli v roce 2005 byla v ČR DPPO ještě 26 %, uvažujeme již současnou sazbu, protože rok 2005 byl 

z hlediska modelu obdobím nula, ve kterém investor negeneroval zdanitelný zisk. 
52 Polsko nemá stanovenu žádnou časovou hranici čerpání slevy na dani, ale dovolí vyčerpat (na většině 

území) úlevy do výše poloviny počáteční investice – maximálně využívá platné evropské legislativy. Je to 

tedy vyšší úleva než v ČR, aproximujme ji tedy např. 12 lety (což je konzervativní odhad). 
53 Maďarsko poskytuje až 10 let slevy 80% slevy z DPPO, což aproximujeme 8 lety úplné slevy na dani. 



 - 42 - 

Na základě řádku 1 z tabulky 3.2 spočteme parametr n , tedy poměr kupní síly 

obyvatelstva, zatímco z druhého řádku zjistíme pro všechny země vzhledem k České re-

publice parametr k . Ptáme se, jak velkou minimální pobídku musí Česko nabídnout, aby 

investor zůstal indiferentní.  

 

Tabulka 3.3: Výsledky kritické míry doby slevy na dani pro Českou republiku 

Případ Y1 Y2 τ1 τ2 a n k w2 M t 

ČR - Slovensko 10,9 10 0,24 0,19 1000 2,16 1,56 5 15 10 

                      

ČR - Polsko 13,3 12 0,24 0,19 1000 0,38 1,24 5 15 10 

                      

ČR - Maďarsko 10,4 8 0,24 0,16 1000 1,1 1,19 5 15 10 

                      

ČR - Slovensko 8,5 10 0,15 0,19 1000 2,16 1,56 5 15 10 

                      

ČR - Polsko 12,3 12 0,15 0,19 1000 0,38 1,24 5 15 10 

                      

ČR - Maďarsko 7,6 8 0,15 0,16 1000 1,1 1,19 5 15 10 
Zdroj: vlastní výpočty z tabulky 3.2 a výsledků modelu 

 

 V prvé části tabulky 3.3 zkoumáme daný případ při současné sazbě DPPO, tedy 24 

%. V druhé části zkoušíme analyzovat, jak by se výsledek změnil, kdyby byla snížena saz-

ba DPPO například na hladinu 15 %. Jak vidno, v prvním případě (současný stav) jsou 

pobídky nastaveny zhruba paritně vzhledem k Slovensku a Maďarsku (10,9 resp. 10,4, což 

je zanedbatelná odchylka od reálné hodnoty). Tento výsledek odpovídá intuitivnímu oče-

kávání – pokud by některý ze států nedodržoval pobídkovou paritu a odchýlil se od ní smě-

rem dolů, přišel by o množství FDI vzhledem k tomu, že investorovi by větší výnos přiná-

šela investice v ostatních zemích. Pokud by se od parity odchýlil směrem nahoru, ostatní 

státy by ho následovaly, aby neztratily na atraktivitě.54   

Avšak vůči Polsku je parita o poznání výše – na 13,3 letech. Na tomto výsledku má 

největší podíl velikost polského trhu; připomeneme-li, že model předpokládá investora, 

který není exportně zaměřen, není tento výsledek příliš překvapující.  

                                                 
54 Toto také signalizuje možnost eskalace pobídek a race to the bottom. Otázkou je, kde leží hranice, kam až 

se zvyšování pobídek zemi vyplatí. Hledání optimální pobídky se budeme věnovat ve druhém modelu. 
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 Pokud by byla snížena daňová sazba v České republice, výrazně by klesla paritní 

pobídka jak vůči Maďarsku, tak vůči Slovensku. Česká republika by si mohla dovolit snížit 

množství investičních pobídek, ovšem s rizikem, že přijde o některé mezní investory 

ve prospěch Polska (s nímž parita zůstává stále nad 10 lety). Povšimněme si, že kdyby 

po snížení DPPO na 15 % bylo poskytování pobídek zcela zastaveno, parita by neplatila 

ani vůči Maďarsku a Slovensku, pro investora by v tomto modelu nebylo výhodné do ČR 

investovat. Závislost velikosti minimální udržitelné investiční pobídky České republiky55 

na sazbě daně z příjmu právnických osob v ČR ilustruje následující graf.  

 

Graf 3.1: Závislost kritické míry investiční pobídky na dani z příjmu 
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Zdroj: vlastní výpočty z tabulky 3.3 a výsledků modelu 

 

Je vidět, že funkce investičních pobídek v zemi i  je konkávní ve výši DPPO země 

i . Ovšem za předpokladu, který podmiňuje i tvrzení 3.3 – pokud je relativní podnikatelské 

prostředí v zemi i  lepší než v zemi j . To je ihned patrné z výrazu: 
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Kritická výše pobídky bude tedy za výše uvedeného předpokladu při snižování da-

ňové sazby klesat rostoucím tempem – avšak ČR by v našem příkladu musela snížit DPPO 

                                                 
55 Ve vztahu k Slovensku a ceteris paribus; používáme data z tabulky 3.3. 



 - 44 - 

až na 6,5 %, aby investorovi plně vykompenzovala zrušení současných investičních pobí-

dek a jeho „zisková parita“ investice v ČR a SR zůstala zachována.  

 

3.6. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ MODELU A DISKUZE JEHO OMEZENÍ 

 

Výsledky našeho modelu (nejdůležitější tvrzení z diskuze parametrů a závěry 

z aplikace na datech států Visegrádské čtyřky) jsou shrnuty v boxu 3.3. 

 

Box 3.3: Klíčová zjištění modelu minimální udržitelné pobídky 

  

Je zřejmé, že zejména výsledky modelu z tabulky 3.3 je nutné brát s jistou rezer-

vou. Model je velice jednoduchý, tj. bere v úvahu jen omezené množství parametrů – jisté 

je, že produktivita práce v jednotlivých zkoumaných zemích se liší (nehledě na mnoho 

dalších determinant FDI), navíc každý stát má jistá specifická aktiva (v prvé řadě polohu), 

jež jsou pro investory důležitá (např. pro logistiku), ale která se jen obtížně kvantifikují. 

• Kritická velikost pobídky je silně negativně závislá na velikosti trhu daného 

státu. Závislost je o to silnější, oč větší jsou transakční náklady na přepravu a 

distribuci výrobků z jedné země do druhé (totéž by platilo o clech). 

• Kritický objem pobídky je striktně rostoucí ve výši investičních pobídek po-

skytovaných konkurenční zemí.  

• Minimální udržitelná velikost pobídky Země 1 roste v sazbě daně z příjmu 

právnických osob (klesajícím tempem), jestliže je podnikatelské prostředí 

v Zemi 1 lepší než v Zemi 2. 

• Kritický objem pobídky je silně klesající v relativních mzdových nákladech 

Země 1 vůči Zemi 2.  

• Minimální udržitelná pobídka je klesající funkcí kvality relativního podnika-

telského prostředí dané země vzhledem ke konkurenční zemi. 

• V současné době existuje parita investičních pobídek ČR vůči Slovensku i 

Maďarsku. Investor, který není exportně zaměřen, může mít důvod upřednost-

nit Polsko. 

• Sníží-li se DPPO v České republice na 15 %, bude možné systém pobídek vý-

razněji omezit (ne však zcela zrušit), aniž bude parita porušena.  
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Nicméně věříme, že je možné model dále vylepšit – například vyřešit rovnici (3.28) i 

s nenulovou diskontní sazbou, používat efektivní daňovou sazbu namísto statutární, ale 

zejména rozvinout předpoklady (zejména zahrnutím rozdílné produktivity práce – případně 

dalších parametrů – do modelu) tak, aby model lépe odpovídal realitě.  

 Jak plyne z předpokladu 3.6, neuvažujeme, že finanční objem pobídky je nějak 

shora ohraničen. Taková podmínka není nijak omezující například pro některé latinskoa-

merické země, víme však, že Evropská unie omezuje velikost investiční pobídky56 na urči-

tý procentuální podíl μ  z uznatelného základu počáteční investice, intenzita se liší region 

od regionu. Namísto našeho zjednodušujícího předpokladu by bylo možné model řešit 

s omezující podmínkou 

 i i iY Fτ π μ≤ . (3.37)  

Samozřejmě slevy na dani z příjmu nejsou jedinou formou investičních pobídek, 

které mají vlády ve vztahu k zahraničním investicím k dispozici – jsou však pravděpodob-

ně nejvyužívanější (viz Newton 2003a). Tento předpoklad je obzvlášť omezující zejména 

pro vyspělé země (které obvykle upřednostňují finanční pobídky57), na druhou stranu 

u rozvojových zemí tvoří daňové prázdniny obvykle výraznou část celkové investiční po-

bídky – například u investic velkých automobilek v Brazílii v druhé polovině devadesátých 

let činil podle odhadu Da Motta Veigy & Iglasiase (1998, str. 55-56) podíl fiskálních pobí-

dek na celkové podpoře státu investorům až 92 %. Z těchto daňových pobídek představo-

vala většinu právě sleva na DPPO.  

Podle zprávy NKÚ o investičních pobídkách za rok 2005 (NKÚ 2006, str. 9) po-

skytla Česká republika k tomuto rok 19 kontrolovaným společnostem slevy na DPPO 

za 5 102 milionů Kč (v porovnání s finančními pobídkami v hodnotě 247 milionů Kč). 

Slevy na DPPO tedy tvořily více než 95 % objemu celkových poskytnutých pobídek.   

Nicméně, pro lepší vypovídací schopnost a možnost užití i pro vyspělé země by by-

lo zajímavé model nějakým způsobem obohatit i o další druhy investičních pobídek – 

zejména finančních. 

Nahlédneme-li zpět do postupu řešení, najdeme další omezení – příslušné paramet-

ry musí splňovat podmínky  

 2( 1)( ) 0n a kw t+ − − ≥  (3.38) 

                                                 
56 Poskytování investičních pobídek spadá pod pravidla kontroly veřejné podpory (state aid) EU. 
57 Ačkoli například bohatý Singapur tradičně dává zcela přednost fiskálním pobídkám (Sieh, 1998). 



 - 46 - 

a také 

 2( 1)( ) 0n a w nt+ − − ≥ , (3.39) 

aby výrazy pod druhou mocninou v rovnicích (3.15) a (3.21) nebyly záporné, jinak by mo-

del poskytoval zavádějící výsledky. Není totiž smysluplné, aby investor po celé období 

dosahoval záporného zisku – v tom případě by i NPV  byla záporná a investice by nebyla 

realizována.  

Na závěr můžeme konstatovat, že model se velmi dobře hodí také k odhadování 

maximálních udržitelných daňových sazeb způsobem, který zvolil Sedmihradský (2002). A 

vzhledem k tomu, že náš model umožňuje navíc brát v úvahu časovou hodnotu peněz 

(uvolníme-li omezení o nulové diskontní sazbě), dobu životnosti investic, celkové mzdové 

náklady investora včetně sociálního a zdravotního pojištění a váží velikosti trhů ne počtem 

obyvatel, ale hrubým domácím produktem přepočteným podle parity kupní síly, měl by mít 

vyšší vypovídací schopnost.  
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4. MODEL OPTIMÁLNÍ INVESTIČNÍ POBÍDKY 

4.1. METODOLOGIE A INTUICE V POZADÍ 

 

Zatímco model představený v minulé kapitole umožňoval vyjádřit minimální inves-

tiční pobídku postačující k tomu, aby byl investor ve své volbě ještě indiferentní mezi 

oběma zeměmi, nyní se pokusíme určit, jak velká pobídka je pro daný stát skutečně opti-

mální.  

S odkazem na diskuzi v kapitole 2 předpokládáme, že FDI jsou svého druhu veřej-

ným statkem, s nímž jsou (přirozeně za jistých okolností) spojeny externality. Pro tuto ka-

pitolu uvažujme pouze externality pozitivní – kladné spillovers58.  

Model z minulé kapitoly je řešen z pohledu investora a jeho optimalizace – stát má 

možnost pouze pasivně měnit objem investičních pobídek v reakci na ziskovou paritu in-

vestora (resp. pohybovat sazbou DPPO, což jsme ovšem v našich aplikacích explicitně 

neuvažovali). V tomto modelu budeme k problému přistupovat od počátku přímo 

z pohledu zvoleného státu. 

Zkusme se nejprve zamyslet nad tím, jaké by mohlo být dlouhodobé ekvilibrium 

předchozího modelu. V období nula jsou obě země ve stavu pobídkové parity, tzn. investor 

je mezi nimi indiferentní. Pravděpodobnost, že se firma rozhodne pro Zemi 1, je tedy právě 

50 %. Ovšem pokud vláda tohoto státu zvýší pobídky o (byť jen) nepatrné množství, 

pro investora bude jednoznačně výhodnější zvolit tuto zemi – pravděpodobnost volby Ze-

mě 1 bude 100 % (předpokládáme-li, že investor dokáže tento rozdíl jasně rozpoznat a 

změřit).  

Reakcí druhé země bude zvýšení pobídek na úroveň hned o něco vyšší, než jakou 

poskytuje Země 1. Pokud nedojde k nějaké dohodě mezi oběma zeměmi, bude pobídkové 

soutěžení gradovat až do bodu, kdy se jedné (nebo oběma) zemím přestane vyplácet po-

bídky dále zvyšovat, tedy kdy hodnota pozitivních spillovers z investic (jak je vnímá daný 

stát) nebude větší než náklady na pobízení.  

Pokud investice generuje symetrické spillovers v obou zemích, dojde opět 

na pobídkovou paritu – povšimněme si však, že užitek států z investic nyní bude roven 

nule, protože v důsledku konkurence s druhou zemí zaplatí za získané pozitivní externality 

                                                 
58 Formálně je ovšem možno model řešit i za předpokladu negativních spillovers. 
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přesně hodnotu, kterou je oceňují59. Veškerý užitek z generovaných spillovers se tak vrací 

zpět nadnárodní firmě – dochází k dokonalé internalizaci externalit. K podobnému závěru, 

avšak poněkud odlišným mechanismem, dochází Haaland & Wooton (1999) ve studii cito-

vané na počátku předchozí kapitoly.  

Pokud spillovers nejsou symetrické, k dokonalé internalizaci nemusí dojít – země, 

která očekává nejvyšší užitek z investice, nemusí investorovi nabídnout plnou protihodno-

tu. Postačí pobídka o málo vyšší, než jakou nabízí druhá země v pořadí, která by 

z investice nejvíce profitovala. 

 Všimněme si také, že z předchozích odstavců plyne možné vysvětlení tabulky 3.3 

– jestliže platí pobídková parita mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem, ale Polsko po-

skytuje výhodnější pobídkový systém, může to být proto, že prvním třem zmiňovaným 

zemím se již „dorovnání“ na polskou úroveň nevyplatí. Jinak řečeno, polská vláda může 

oceňovat spillovers výše (nebo podceňovat náklady na investiční pobídky; k tomu se vrá-

tíme v závěru kapitoly). 

Výše pobídek je tak v rovnováze, kam se dostala přirozenou konkurencí mezi státy 

(a jejich vládami). Přihlédneme-li k tomu, že tyto „volně konkurenční“ hladiny pobídek 

jsou často (nejen v akademických kruzích) vnímány jako přehnaně vysoké, dá se situace 

sama do jisté míry hodnotit jako druh „tržního selhání“, ačkoli stranu nabídky na tomto 

„trhu“ tvoří jednotlivé vlády. Touto analogií chceme ukázat, proč jsme se rozhodli přistu-

povat k problému z opačné strany, než jak bývá v dostupné literatuře obvyklé – kde se čas-

to setkáváme s formulací, že prostřednictvím pobídek si vlády spillovers jistým způsobem 

kupují (například Benáček 1999, Newton 2003a nebo Ma 2006). Občas je soupeření států 

o investice přímo přirovnáváno k aukci: MNE „draží“ zahraniční investici, kterou umístí 

do země s nejvyšší nabídkou; vlády se o ni mezi sebou přebíjejí (viz např. Besley & Seab-

right 1999). 

V takovém případě bychom v modelu považovali investiční pobídky za formu ceny, 

kterou země platí za FDI (nebo přímo za spillovers z těchto investic). Náš postup v této 

kapitole sice není takto přímočarý, ukážeme však, že vychází ze stejné úvahy – pouze for-

málně vyložené „inverzně“. 

Matematický model, který v této kapitole představujeme, je totiž založen 

na chápání investičních pobídek jako komodity jistého druhu, jež je poptávána ze strany 

                                                 
59 Všimněme si jisté analogie s Bertrandovým modelem duopolu s homogenním produktem, kdy oligopolisté 

díky podobnému mechanismu snižují cenu až na úroveň mezních nákladů.  
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potencionálních investorů – přitom pro nadnárodní firmu nejsou pobídky Země 1 a Země 2 

totožné, nejedná se tedy o homogenní produkci60. Je potom na vládě, aby „produkovala“ 

takovou výši podpor, která pomůže přilákat pro stát nejvýhodnější strukturu zahraničních 

investic. 

 Jak již bylo naznačeno v přehledu literatury na začátku předchozí kapitoly, základ-

ním jmenovatelem modelů investičních pobídek je stanovení užitkové funkce státu (resp. 

společnosti), optimalizace a následná diskuze vlivu parametrů na užitek země. My vychá-

zíme z představy, že nabídka investičních pobídek je ve své podstatě oligopolním odvět-

vím, „výrobcem“ je malý počet srovnatelných zemí, „kupujícím“ potom blíže nespecifiko-

vaný počet investorů. Co je v teorii oligopolu podnikatelským ziskem, můžeme zde pova-

žovat za „užitek“ výrobce – státu. Zároveň nehodláme analyzovat vliv jednotlivých para-

metrů na společenský užitek, ale na velikost samotné optimální pobídky. 

Proč jsme se rozhodli pojmout problém právě tímto způsobem, poměrně rozdílným 

od formulací dosavadních (v literatuře dostupných) modelů? Pokud nadnárodní firma plá-

nuje investici, obvykle sestaví seznam několika vhodných zemí nebo regionů, jejichž vlády 

potom osloví ve snaze vymoci si co nejvyšší investiční pobídku (pro popis mechanismu viz 

např. Oman 2000). Právě až v této fázi je soutěž o FDI vedena zejména prostřednictvím 

pobídkového soupeření (bidding), jedná se přitom obvykle už jen o několik málo zemí – 

proto uvažujeme oligopol. Navíc chápání investiční pobídky jako svého druhu komodity 

umožňuje (jak ukážeme v sekci 4.5) dobře ilustrovat povahu vězňova dilematu, kterou je 

pro dané země toto soupeření silně zatíženo.  

Ježto chceme vycházet z Cournotova modelu oligopolu, je nám třeba nadefinovat 

„inverzní funkce poptávky po investičních pobídkách“. Uvozovky jsou na místě, protože 

se jedná pouze o analogii – ve standardní teorii oligopolu je inverzní poptávková funkce 

předpisem, kde nezávisle proměnnou představuje prodané množství komodity a závisle 

proměnnou kupní cena. Můžeme se pokusit stanovit nejdříve prosté „poptávky 

po investičních pobídkách“ pro konkurenční země, následně řešit soustavu rovnic a vyjád-

řit poptávky inverzní – nebo je nadefinovat přímo. Rozhodneme-li se pro druhou možnost, 

čelíme nejdůležitější otázce: Co máme považovat za cenu, jestliže „obchodovaným zbo-

žím“ je sleva na dani? 

Uvažujme v našem modelu, že tuto quasicenu vyjadřuje ochota MNE platit 

za investiční pobídky.  Pokud si nadnárodní firma uvědomuje pozitivní externality, které 

                                                 
60 Předpokládáme, že MNE vnímá pobídky Země 1 a pobídky Země 2 jako rozdílné „zboží“. 
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bude generovat její investice, potom právě spillovers (ξ ) budou nejdůležitější složkou této 

quasiceny – v našem modelu ji značí iϕ , rozepsána je ve výrazech (4.3) a (4.4). Jedná se 

tedy o autonomní člen inverzní poptávkové funkce. 

Dále předpokládáme, že čím vyšší je sazba DPPO v dané zemi, tím vyšší je ochota 

MNE platit za investiční pobídku (u parametru iα  ve výrazu (4.3) tedy předpokládáme 

znaménko plus). Vyšší daňové zatížení v zemi, která investiční pobídku nabízí, znamená, 

že pobídka pro zahraničního investora představuje vyšší užitek – a o to vyšší quasicenu je 

za ni tedy ochoten „zaplatit“.  

Analogicky, čím vyšší je sazba DPPO v konkurenční zemi, tím méně je investor 

ochoten „zaplatit“ za pobídky v první zemi (u parametru iβ  uvažujeme znaménko minus). 

Protože s růstem daňové zátěže ve druhé zemi MNE nepožaduje tak vysoké pobídky 

v Zemi 1 (druhá země se ceteris paribus stává méně konkurenceschopnou a vyjednávací 

síla první země roste), jeho ochota platit za ně klesá. Členy iα  a iβ  jsou pseudoautonomní, 

jelikož jsou svázány s dalším parametrem (DPPO), ale ne s úrovní výstupu iY . 

Konečně, zcela zřejmé je, že quasicena bude klesat s nárůstem objemu poskytnu-

tých pobídek dané země – stejně tak jako s nárůstem objemu pobídek země konkurenční, 

neboť je naše firma považuje za relativně blízké substituty.61 Čím více „zboží“ je na trhu, 

tím je (za jinak stejných okolností) nižší „cena“, kterou je za něj kupující ochoten zaplatit.  

Nyní již můžeme přejít k samotné formalizaci našeho modelu. 

 

4.2. PŘEDPOKLADY MODELU 

 

Předpoklad 4.1: Prvotním předpokladem modelu je, že stát má k dispozici pouze 

jedinou formu investiční podpory – úplnou slevu na dani z příjmů z právnických osob 

po dobu Y let. Z původního modelu tedy platí stále předpoklad 3.6.62 Dále předpokládá-

me, že daňové prázdniny jsou udělovány automaticky, tedy dosáhne na ně každý nově pří-

chozí zahraniční investor.  

                                                 
61 Ne však za dokonalé substituty. 
62 Abstrahujeme tedy zcela od dotací na pracovní místa a rekvalifikaci, zvýhodněných prodejů pozemků 

v průmyslových zónách, úlev od cel, zrychlených odpisů, zvýhodněných úvěrů atd. – stejně jako 

v předchozím modelu. 
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Předpoklad 4.2: Pro zjednodušení uvažujme model duopolních konkurentů, kteří 

usilují o přilákání investic. Obě země jsou srovnatelné co do investičního prostředí a mají 

pro investora jistá specifická aktiva (například strategická poloha, význačně kvalifikovaná 

pracovní síla), takže při simultánním snížení pobídek z Cournotovy rovnováhy nemusí 

investor nutně volit exit do třetí země.  

Vyjdeme-li ze standardního Cournotova modelu oligopolu s diverzifikovaným pro-

duktem, začínáme s obvyklými inverzními poptávkovými funkcemi ve tvaru:  

 1 1 2 1 1 1 1 2( , )p Y Y a bY c Y= − −  (4.1) 

pro prvního duopolistu (Zemi 1) a  

 2 1 2 2 2 2 2 1( , )p Y Y a b Y c Y= − −  (4.2) 

pro jeho konkurenta (Zemi 2), kde ( , )k k lp Y Y  značí cenu k -tého výrobku (ochotu poptáva-

jícího za něj zaplatit), ka  je autonomní parametr, kb  a kc  jsou parametry určující intenzitu 

závislosti ceny na produkci kY , resp. lY . 

My si však poptávkové funkce upravíme pro naše potřeby (přidáme závislost 

na daňové sazbě) – viz diskuze tohoto výrazu v oddíle o metodologii. Mějme tedy inverzní 

funkce poptávky po investičních pobídkách: 

 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2( , )Y Y Y Yϕ ξ α τ β τ γ δ= + − − −  (4.3) 

pro Zemi 1, respektive 

 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1( , )Y Y Y Yϕ ξ α τ β τ γ δ= + − − −  (4.4) 

pro Zemi 2, kde ξ  značí spillovers, [ ]0,1iτ ∈  je statutární sazba DPPO v zemi i  a iY  je 

délka úplné slevy na DPPO v letech. Všechny parametry jsou kladné a platí iα > iβ > iγ > iδ .  

 Předpoklad 4.3: Inverzní poptávková křivka po pobídkách země i  je rostoucí 

funkcí očekávaných spillovers z investic63, sazby DPPO v zemi i , ale klesající funkcí saz-

by DPPO v zemi j  a množství pobídek obou zemí. Hodnota spillovers je pro obě země 

shodná. 

K formulování modelu musíme zvolit nějakou cestu, jak vyjádřit náklady státu 

na pobídky. Postupy se v literatuře různí, kromě ušlých daňových výnosů se píše obvykle 

o erozi daňového systému a samozřejmě diskriminaci malých (či obecně domácích) firem, 

které na pobídky nedosáhnou (Oman 2000). Tyto faktory se však obtížně kvantifikují. Zá-

kladní myšlenku přejímáme od Wellse et al (2001). Wells tvrdí, že s jistou mírou zjedno-
                                                 
63 Za předpokladu, že si firma spillovers plynoucí ze svých investic uvědomuje. 



 - 52 - 

dušení se dají náklady na poskytování daňových prázdnin chápat jako součin doby úlevy v 

letech, sazby DPPO, celkových příchozích FDI do země ( I ), očekávané výnosové míry 

investic ( J ) a tzv. redundancy rate ( R ),: 

 i i i i i iTC R I J Yτ= , (4.5) 

kde (0,1iR ∈ 〉  značí podíl investorů, kteří by do země přišli i bez pobídek. Jedná se tedy 

o ušlý daňový výnos – tyto prostředky stát nevybere na daních přímo v důsledku zavedení 

daňových prázdnin. Hypotetický daňový výnos ze zisku firmy, která by bez investiční po-

bídky do země neinvestovala, za náklad nepovažujeme. 

Příklad 4.1: Pro ilustraci, bývalý ředitel Czechinvestu Martin Jahn (Jahn 2002, 

str. 19) tvrdí, že podle zkušeností této agentury by minimálně 70 % pobídkových investorů 

bez investičních pobídek umístilo své investice jinam než do České republiky. V tomto 

případě bychom tedy dostali redundancy rate 0,3R = . Na druhé straně profesor Wells 

(Wells et al. 2001, str. 24) odhaduje parametr R  v případě indonéských investičních pobí-

dek až na 0,85. Mallya, Kukulka & Jensen (2004, str. 109) uvažují dokonce o redundancy 

rate českého systému investičních pobídek ve výši minimálně 0,9. 

Předpoklad 4.4: Stejně jako Wells předpokládáme, že u všech ostatních investorů 

je pobídka, kterou obdrží, právě nejmenší nutná k tomu, aby do země skutečně investovali. 

 Odhady z příkladu 4.1 si ovšem nemusí nutně protiřečit64, uvědomíme-li si, že iI  

a iR  jsou na iY  závislé, a nejedná se tedy o parametry. Potom není možné výraz (4.5) jed-

noduše derivovat podle iY , abychom snadno získali jednoznačně zadanou funkci mezních 

nákladů. Konkrétně R  je ve skutečnosti funkcí Y , kterou chápeme jako  

 ( ) 1 ( )R Y w Y= − , (4.6) 

kde ( )w Y  je pro naše potřeby například taková funkce, že platí: 

 1( ), (0) 0, lim ( ) 1, ( ) 0, ( ) 0
Y

w C R w w Y w Y w Y
→∞

′ ′′∈ = = ≥ ≤ . (4.7) 

 Lemma 4.1: Jestliže platí i i i i i iTC R I J Yτ= , pak zároveň 0
i i i i iTC I J Yτ= , kde 0

iI  zna-

čí objem investic před zavedením investičních pobídek.  

 Odůvodnění: Jestliže země neposkytuje žádné pobídky, potom přirozeně 1R = , 

což je vidět také z (4.7) – jinými slovy, všichni investoři, kteří do země přichází, tak logic-

                                                 
64 Ovšem dá se jistě očekávat, že ředitel agentury, jež má lákání investorů na starosti, nebude prezentovat 

zbytečně vysokou redundancy rate. Podobně čelný kritik daňových pobídek, profesor Wells, vůbec neuvažuje 

o redundancy rate menší padesáti procent.  
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ky činí bez jakýchkoli pobídek – a platí 0I I= . Jakmile začne země zvyšovat úroveň pobí-

dek Y , bude z definice R  stoupat objem investic směřujících do země podle vztahu 
0 (1 )I I R I= + −  (jak rychle bude růst – a jestli vůbec – to záleží na vlastnostech funkce 

( )w Y ). Citlivost investorů na pobídky vyjadřuje koeficient (1 )R− , tedy právě ( )w Y . Pak 

můžeme jednoduše vyjádřit investice jako 0 /I I R= , přičemž z podmínek víme, že R  

nenabývá hodnoty nula, a po dosazení do rovnice (4.5) dostaneme požadovaný výraz. 

Kromě Y  se zde vyskytují pouze parametry, můžeme tedy jednoduše vypočítat mezní ná-

klady bez nutnosti derivovat složenou funkci.  

Předpoklad 4.5: Nechť příliv investic při neexistenci pobídek je pro obě země 

shodný a průměrná výnosová míra v obou státech je stejná. 

Předpoklad 4.6: Země udělují pobídky genericky – neuvažujeme, že vláda má 

možnost s jednotlivými investory smlouvat. To znamená, že jakmile stát ex ante nabídne 

investiční pobídku, je stejná pro všechny investory.  Vláda zároveň nezná přesnou úroveň 

minimální postačující investiční pobídky své země. Mezi oběma zeměmi tedy panuje tzv. 

běžná soutěž podle definice 2.4. 

 

4.3. APLIKACE COURNOTOVA MODELU 

 

 Přistupme nyní k samotné formulaci modelu – nejprve uvažujme oba státy jako 

Cournotovy duopolisty maximalizující zisk. Žádná ze zemí nedisponuje dokonalou infor-

mací o přesném objemu investičních pobídek, které nabízí druhý stát (žádná nemá výhodu 

prvního tahu). Celkové výnosy Země 1 (quasicena násobená množstvím produkovaných 

pobídek) se potom budou rovnat: 

 2
1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2( , )TR Y Y Y Y Y Y YYξ α τ β τ γ δ= + − − − . (4.8) 

Celkové náklady na investiční pobídky budou podle lemmatu 4.1:  

 0
1 1 1TC I JYτ= . (4.9) 

Na základě výrazů (4.8) a (4.9) můžeme sestavit ziskovou funkci (kde „zisk“ chá-

peme jako užitek dané země z poskytovaných investičních pobídek) : 

 2 0
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1Y Y Y Y YY Y I Jξ α τ β τ γ δ τΠ = + − − − − . (4.10) 

Abychom nalezli extrém, je nutné nejprve výraz derivovat podle proměnné Y1: 

 01
1 1 1 2 1 1 1 2 1

1

2 Y Y I J
Y

ξ α τ β τ γ δ τ∂∏
= + − − − −

∂
. (4.11) 
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Tento výraz se podle podmínky prvního řádu v extrému bude rovnat nule, takže do-

staneme: 

 0
1

1 =
∂
Π∂
Y

 ⇒ 0
1 1 1 2 1 1 1 2 12 0Y Y I Jξ α τ β τ γ δ τ+ − − − − = . (4.12) 

Z této rovnice vyjádříme Y1, a dostaneme tak rovnici pro reakční křivku Země 1: 

 
0

1 1 1 2 1 2 1
1

12
Y I JY ξ α τ β τ δ τ

γ
+ − − −

= . (4.13) 

Stejným postupem vyjádříme TC a TR pro Zemi 2 a dosadíme je do ziskové funk-

ce, abychom získali: 

 2 0
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2Y Y Y Y YY Y I Jξ α τ β τ γ δ τ∏ = + − − − − . (4.14) 

Po derivaci výrazu (4.14) podle Y2 položíme vzniklý polynom roven nule: 

 2

2

0
Y

∂Π
=

∂
 ⇒ 0

2 2 2 1 2 2 2 1 22 0Y Y I Jξ α τ β τ γ δ τ+ − − − − =  (4.15) 

a z výrazu (4.15) odvodíme reakční křivku druhé země: 

 
0

2 2 2 1 2 1 2
2

22
Y I JY ξ α τ β τ δ τ

γ
+ − − −

= . (4.16) 

Výrazy (4.13) a (4.16) nám spolu dávají soustavu rovnic – dvou reakčních křivek. 

Výsledná Cournotova rovnováha (bod C na grafu 4.1) bude dosažena v průsečíku těchto 

přímek, po vyjádření a dosazení bude mít Y1 tvar: 

 
0 0

2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1
1

1 2 1 2

(2 ) (2 2 ) (2 )
4

C I J I JY ξ γ δ τ α γ δ β γ τ β γ α δ δ
γ γ δ δ

− + + − − + −
=

−
. (4.17) 

Výraz (4.17) nám udává optimální velikost investičních pobídek Země 1 

za předpokladu, že žádný stát nemá „výhodu prvního tahu“ a dohoda není možná, tj. jedná 

se o jednorázovou simultánní nekooperativní hru.  

Ptáme-li se, jak se bude měnit optimální objem pobídky se změnou hodnoty spillo-

vers, derivujme výraz (4.17): 

 1
2 12Y γ δ

ξ
∂

= −
∂

. (4.18) 

Tvrzení 4.1: Množství pobídek v Cournotově rovnováze je rostoucí funkcí pozitiv-

ních spillovers z investic.  

Toto tvrzení jasně plyne z výrazu (4.18), neboť podle předpokladů jsou všechny pa-

rametry kladné a zároveň iγ  je větší než iδ , čili derivace 1Y  podle ξ  je kladná na celém 

definičním oboru, takže se zvýšením spillovers se zvýší i optimální množství pobídek.  
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Dále můžeme snadno nahlédnout, že parametr 1γ  zvětšuje jmenovatel výrazu (4.17)

, ale nemá vliv na čitatel, čili optimální množství pobídky klesá s jeho růstem. Opačný vliv 

má parametr 2δ , který působí na snižování jmenovatele, ale nevyskytuje se v čitateli. Není 

už tak jednoduché odhadnout vlivy dalších parametrů, proto ukážeme fungování modelu 

na příkladu a zejména pak na kalibraci v tabulce 4.1. 

Příklad 4.2: Uvažujme pro ilustraci Českou republiku a Slovensko jako soupeřící 

státy. Nechť poptávkové křivky po investičních pobídkách obou států jsou symetrické. 

Parametry poptávky zvolme například takto: 1 2 100α α= = , 1 2 50β β= = , 1 2 20γ γ= = , 

1 2 10δ δ= = . Spillovers nechť jsou oceňovány hodnotou 400. Ať hodnota investic, které by 

do každé země připutovaly i bez pobídek, je rovna 1000 a jejich průměrná výnosová míra 

ať je 10 %. DPPO na Slovensku činí 19 %, v České republice 24 %. Tento příklad znázor-

ňuje první řádek tabulky 4.1 – z ní je vidět, že optimální sleva na dani poskytovaná Čes-

kou republikou bude za takových podmínek trvat 7,8 let. Co se stane, když se ocenění 

efektů spillovers zvýší na hodnotu 600? Optimální pobídka se zvýší na 11,8 roku. V tomto 

příkladu tedy vidíme takřka přesně jednotkovou elasticitu nabídky pobídek vzhledem 

k hodnotě spillovers.  

Příklad a jeho jednotlivé modifikace jsou zakresleny na grafu 4.1. Největší užitek 

z pobízení investorů má každý stát v průsečíku jeho reakční křivky s příslušnou souřadnou 

osou, tedy v bodě, ve kterém druhá země pobídky vůbec neposkytuje. Jak značí načrtnuté 

izoziskové křivky, se zapojením druhého hráče užitek první země postupně klesá.  

 

Graf 4.1: Srovnání výsledků modelu podle různých modifikací 
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4.4. APLIKACE STACKELBERGOVA MODELU 

 

Princip simultánní hry ovšem nemusí být v praxi splněn. Předpokládejme, že vláda 

první země má „výhodu prvního tahu“, tedy Země 1 je množstevním vůdcem 

ve Stackelbergově smyslu. Můžeme si představit, že množstevním vůdcem se stane napří-

klad země, která začala v regionu investiční pobídky poskytovat nejdříve, která má nejpro-

pracovanější systém incentiv, resp. která je nejúspěšnější v lákání zahraničních investorů 

obecně.  

Stackelbergovým následovníkem je potom kupříkladu země, která teprve připravuje 

svůj národní systém podpory FDI – v takové situaci mohla být i Česká republika v roce 

1998. Naopak, za příklad vůdce (v regionu jihovýchodní Asie) v posledních desetiletích 

může posloužit Singapur (viz Charlton 2003). 

Země 1 (vůdce) ví ex ante, že Země 2 (následovník) bude na její tah reagovat. Op-

timalizace potom probíhá podle Stackelbergova modelu: 

 Vláda Země 1 zná reakční křivku druhé země: 

 
0

2 2 2 1 2 1 2
2

22
Y I JY ξ α τ β τ δ τ

γ
+ − − −

= , (4.19) 

nuže vezme ji a dosadí do své ziskové funkce: 

 
0

2 02 2 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

22
Y I JY Y Y Y Y Y I Jξ α τ β τ δ τξ α τ β τ γ δ τ

γ
+ − − −

∏ = + − − − − . (4.20) 

Země 1 hledá maximum, derivuje tedy ziskovou funkci podle 1Y : 

 1 1 2 2 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1

1 2 2 2

2
2 2 2

Y
Y

δ ξ α τ δ β τ δξ α τ β τ γ
γ γ γ

∂Π
= + − − − − + +

∂
  

 
0

01 2 1 2 1
1

2 22
Y I J I Jδ δ τ δ τ

γ γ
+ + − . (4.21) 

V extrému se derivace bude rovnat nule, je třeba tedy řešit rovnici: 

 
0

01 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
1 1 1 2 1 1 1

2 2 2 2 2

2 0
2 2 2 2

Y I JY I Jδ ξ α τ δ β τ δ δ δ τ δξ α τ β τ γ τ
γ γ γ γ γ

+ − − − − + + + − = . (4.22) 

Z této rovnice vyjádříme 1Y  a získáme optimální množství pobídek Země 1 

pro sekvenční hru: 

 
0 0

2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1
1

1 2 1 2

(2 ) (2 2 ) (2 )
4 2

S I J I JY ξ γ δ τ α γ δ β γ τ β γ α δ δ
γ γ δ δ

− + + − − + −
=

−
. (4.23) 
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Vždy bude platit 1 2
C SY Y≤ , protože nový výraz má větší jmenovatel, přičemž čitatel 

zůstane stejný. Analogicky jako ve standardním modelu Stackelbergova vůdce je tedy vý-

sledkem vyšší poskytování investičních pobídek a vyšší „zisk“ pro Zemi 1. 

Tvrzení 4.2: Je-li Země 1 v regionu uznávána jako množstevní vůdce (na základě 

historicky mimořádně úspěšného programu investičních pobídek), může mít z poskytování 

pobídek vyšší zisk než v případě Cournotovy rovnováhy. 

 Díky tomu, že výraz je obdobný (pouze větší), také není třeba diskutovat vlivy pa-

rametrů zvlášť od případu Cournotovy rovnováhy, neboť se nebudou lišit. Platí tedy jak 

tvrzení 4.1, tak všechny závěry učiněné v diskuzi výrazu (4.17). Pro podrobnější analýzu 

viz tabulka 4.1. 

Příklad 4.3: Nechť jsou všechny parametry zvoleny obdobně jako v příkladu 4.2. 

Mějme opět Českou republiku a Slovensko jako duopolisty nabízející investiční pobídky. 

Předpokládejme nyní, že Česká republika je Stackelbergovým vůdcem – tato modifikace 

změní optimální délku daňových prázdnin na 8,4 roku. Situace je zakreslena na grafu 4.1, 

tomuto příkladu odpovídá bod S.  

Vidíme ovšem, že existuje prostor pro simultánní snížení pobídek v obou zemích, 

které by oba státy přivedlo na vyšší izoziskové křivky (červené vyjednávací jádro K 

na grafu 4.1). Díky tomu, že problém má charakter vězňova dilematu, k tomu nikdy nedo-

jde při jednorázové hře, oběma státům by se muselo vyplatit dlouhodobě dohodu dodržet.  

 

4.5. VZÁJEMNÁ KOOPERACE 

 

Taková dohoda je nejvíce pravděpodobná tam, kde jsou oba soupeřící státy součástí 

větší nadnárodní organizace – zóny volného obchodu nebo, a to především, celní unie. Li-

beralizace mezinárodního obchodu totiž snižuje význam velikosti trhu jako determinanty 

přílivu FDI; i relativně malá země potom může soutěžit o zahraniční investice, předloží-li 

investorovi dostatečně lákavou nabídku (Blomström & Kokko 2003). Mezi členy zóny 

volného obchodu tak mohou hrozit intenzivní „pobídkové války“.  
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Není proto divu, že se například NAFTA nebo Evropská unie snaží soupeření svých 

členů o FDI omezovat65 – zdá se však, že se nejedná o příliš účinné omezující podmínky 

(podrobná argumentace pro případ EU např. Oman 2000). Paradoxně se však můžeme se-

tkat i s naprosto opačným přístupem – na summitu organizace ASEAN v roce 1998 schvá-

lily členské země tohoto sdružení, že budou všechny poskytovat investiční pobídku 

ve formě minimálně tříletých daňových prázdnin pro veškeré zahraniční investice (Wells et 

al. 2001, str. 43-44).  

Investiční pobídky se snaží regulovat také Světová obchodní organizace – současná 

opatření však zůstávají veskrze málo účinná, jednání o ambicióznější iniciativě MAI (Mul-

tilateral Agreement on Investment) neměla v druhé polovině 90. let velký úspěch (více viz 

Nunnenkamp & Plant 2003) 

Jak uvádí Parrish (2001), veškeré aliance, které vznikly za účelem omezit přepláce-

ní příchozích investic mezi svými členy, byly veskrze neúčinné. Příznačný je (viz Charlton 

2003, str. 29) pokus o spolupráci mezi státy New York, New Jersey a Connecticut, které 

sjednaly roku 1991 dohodu o omezení pobídek pro investory přesouvající svou činnost 

z jednoho státu do druhého. Stát New Jersey ovšem porušil tuto dohodu velmi rychle, když 

se pokusil přilákat pobídkou ve výši 50 milionů dolarů společnost First Chicago Corporati-

on, v té době zaměstnávající v sousedním New Yorku na 1 500 pracovníků. Na to New 

York reagoval ještě štědřejší nabídkou, aby přiměl firmu setrvat. Dohoda o omezení inves-

tičních pobídek tak vydržela pouhé čtyři dny.  

Musíme tedy konstatovat, že ačkoli naprostá většina teoretických prací po nějaké 

formě globálního usměrnění investičních pobídek volá (jmenujme mezi jinými studii 

UNCTAD 1996), zatím k němu ve výraznější míře nedochází. 

Na druhou stranu nenalézáme přesvědčivý argument ve prospěch tvrzení, že by op-

timální velikost pobídek v případě aktivní koordinace mezi státy měla být automaticky 

rovna nule. Naopak například Barros & Cabral (2000) ve svém modelu ukazují, že koordi-

nované pobídkové systémy mohou přinášet státům, které v rámci regionu soupeří 

o investice zvnějšku, vyšší užitek než alternativa úplného zrušení pobídek.  

Besley a Seabright (1998) dokonce nalézají argumenty proti samotné kontrole po-

skytovaných investičních pobídek. I když není možné očekávat, že výsledkem neusměrně-

                                                 
65 Specielně o takové investice, jež by do celní unie stejně zamířily. Pokud však členská země soupeří o in-

vestici se státem nebo regionem mimo celní unii, tlak centrálního orgánu na omezení pobídek se, nikoli pře-

kvapivě, snižuje.   
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né mezistátní soutěže o FDI bude efektivní alokace investic, neexistuje podle Besleyho a 

Seabrighta důvod se domnívat, že zákaz investičních pobídek situaci zlepší – pouze vyma-

že jeden z mála prostředků vlády k internalizaci externalit.  

Podívejme se nyní, jak se změní náš model, když budeme předpokládat kooperaci 

obou zemí. Státy budou maximalizovat společný zisk (užitek) z investičních pobídek: 

 2 0
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2Y Y Y Y YY Y I J Y Y Yξ α τ β τ γ δ τ ξ α τ β τ+∏ = + − − − − + + − −  

 2 0
2 2 2 1 2 2 2Y YY Y I Jγ δ τ− − − . (4.24) 

Optimalizace opět předpokládá derivaci ziskové funkce, tentokrát podle obou pro-

měnných: 

 01 2
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2

1

2 Y Y I J Y
Y

ξ α τ β τ γ δ τ δ+∂∏
= + − − − − −

∂
. (4.25) 

Tento výraz udává derivaci podle 1Y  a  

 01 2
2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1

2

2 Y Y I J Y
Y

ξ α τ β τ γ δ τ δ+∂∏
= + − − − − −

∂
 (4.26) 

značí derivace podle 2Y . V extrému musí platit, že oba předcházející výrazy se budou rov-

nat nule, tedy: 

 0
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 22 0Y Y I J Yξ α τ β τ γ δ τ δ+ − − − − − =  (4.27) 

a zároveň 

 0
2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 12 0Y Y I J Yξ α τ β τ γ δ τ δ+ − − − − − = . (4.28) 

Z rovnice (4.27) vyjádříme Y1, abychom obdrželi: 

 
0

1 1 1 2 1 2 1 2 2
1

12
Y I J YY ξ α τ β τ δ τ δ
γ

+ − − − −
= , (4.29) 

a podobně z výrazu  (4.28) vypočteme výraz pro Y2: 

 
0

2 2 2 1 2 1 2 1 1
2

22
Y I J YY ξ α τ β τ δ τ δ

γ
+ − − − −

= . (4.30) 

Po dosazení výrazu (4.30) do rovnice (4.29) získáme požadované vyjádření pro Y1 

v případě dohody obou zemí: 

 
0 0

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
1 2

1 2 1 2

(2 ) 2 ( ) ( ) 2 ( )( )
4 ( )

K
I J I J

Y
ξ γ δ δ τ γ α β δ δ τ β γ δ δ α

γ γ δ δ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ + + − − + − + + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦=
− +

(4.31) 

 Z výrazu (4.31) není na první pohled patrné, zda-li je skutečně nižší než optimální 

množství v Cournotově i Stackelbergově modelu, jak by odpovídalo intuitivnímu očekává-

ní.  
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 Příklad 4.4: Vyjděme opět z příkladu 4.2, ponecháme tedy stejně zvolené parame-

try a stejné země, tedy Českou republiku a Slovensko. Za předpokladu, že se oba státy do-

káží domluvit na omezení pobídkového systému, klesne optimální doba pobídky České 

republiky na 6,6 roku. 

 Tento závěr nelze ihned zobecnit. V tabulce 4.1 však zkoušíme citlivost jednotli-

vých parametrů na výsledek modelu – a jak je vidět, při všech modifikacích našeho příkla-

du zůstává optimální doba slevy na dani v případě koluze nižší než v případě Cournotova 

soutěžení – které je zase vždy nižší než optimální pobídka Země 1 jako Stackelbergova 

vůdce. Toto pozorování poskytuje oporu následujícímu tvrzení: 

 Tvrzení 4.3: Pokud se obě země dokáží dohodnout na maximalizaci společného 

užitku, dojde ke snížení poskytovaných investičních pobídek.  

 Z tabulky 4.1 je také možné vypozorovat, že výraz (4.31) je pro všemožně obmě-

ňované hodnoty všech parametrů kladný. Obecně to tak bude platit, pokud odhadovaná 

hodnota spillovers není blízká nule66.  

Tvrzení 4.4.: Optimální velikost investiční pobídky při vzájemné spolupráci obou 

zemí bude větší než nula, pokud jsou předpokládány kladné spillovers. 

Zároveň si uvědomme, že i pro případ koluze platí tvrzení 4.1 (ze stejných důvo-

dů). Stále také platí, že parametr 1γ  působí na optimální velikost pobídky negativně, 

nicméně o parametru 2δ  nemůžeme nyní na první pohled nic říci – vyskytuje se jak 

v čitateli, tak jmenovateli výrazu (4.31). 

 

4.6. ANALÝZA  STABILITY MODELU 

 

 Stabilitu modelu analyzujeme názorně v tabulce 4.1, přičemž postupujeme obdob-

ně jako v předcházející kapitole – v prvním řádku vidíme hodnoty parametrů kalibrované 

podle našeho příkladu, výsledky optimální doby daňových prázdnin odpovídají jednotli-

vým modifikacím (první sloupec udává hodnotu pro Cournotovu rovnováhu, druhý sloupec 

                                                 
66 Jmenovatel výrazu je kladný, což vidíme po úpravě na 2 2

1 2 1 1 2 1 2 1 2 2( ) (2 2 ) ( )γ γ δ γ γ δ δ γ γ δ− + − + −  a uplat-

nění počáteční podmínky iγ > iδ . Ze stejného důvodu je kladný první sčítanec v čitateli, ovšem u dalších 

členů je znaménko nejasné. Provedeme-li důkladnou kalibraci modelu, zjistíme, že záporných hodnot výraz 

nabývá, pokud očekávaná hodnota spillovers tvoří méně než cca 1 % ze samotné hodnoty investice.  
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údaj o množství pobídek v situaci, kdy první stát je Stacklebergovým množstevním vůd-

cem, třetí sloupec ukazuje kooperaci obou států). V dalších řádcích vybereme jediný para-

metr a zaznamenáme reakci výsledků modelu na jeho změny (přičemž neanalyzované pa-

rametry zůstávají neměnné). 

 

Tabulka 4.1: Analýza citlivosti modelu na jednotlivé parametry 

Y1
C Y1

S Y1
K ξ α1 α2 β1 β2 γ1 γ2 δ1 δ2 τ1 τ2 I0 J 

7,8 8,4 6,6 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
11,8 12,7 9,9 600 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
3,8 4,1 3,2 200 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
10,4 11,1 9,8 400 500 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
7,3 7,8 5,8 400 10 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
6,7 7,2 3,7 400 100 1000 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
7,9 8,5 6,8 400 100 10 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
5,5 5,9 3,7 400 100 100 500 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
8 8,6 6,8 400 100 100 10 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 

8,5 9,2 8,4 400 100 100 50 500 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
7,8 8,3 6,4 400 100 100 50 10 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
3 3,1 2,2 400 100 100 50 50 50 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 

10,7 11,7 9,8 400 100 100 50 50 15 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
9,4 9,5 9,3 400 100 100 50 50 20 100 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
5,6 6,6 0,1 400 100 100 50 50 20 10 10 10 0,24 0,19 1000 0,1 
6,8 7,5 6,1 400 100 100 50 50 20 20 15 10 0,24 0,19 1000 0,1 
9,6 9,6 7,7 400 100 100 50 50 20 20 1 10 0,24 0,19 1000 0,1 
10,7 19,6 3,8 400 100 100 50 50 20 20 10 50 0,24 0,19 1000 0,1 
7,6 7,8 7,1 400 100 100 50 50 20 20 10 5 0,24 0,19 1000 0,1 
7,9 8,5 6,8 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,5 0,19 1000 0,1 
7,8 8,3 6,4 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,1 0,19 1000 0,1 
7,4 7,9 6 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,5 1000 0,1 
7,9 8,5 6,7 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,1 1000 0,1 
3,2 3,4 2,2 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 10000 0,1 
8,3 8,9 7 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 100 0,1 
7,3 7,8 6,1 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,2 
8,1 8,7 6,8 400 100 100 50 50 20 20 10 10 0,24 0,19 1000 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty podle výrazů (4.17), (4.23) a (4.31). 

 

 Z tabulky 4.1 budeme komentovat pouze nejdůležitější zjištění. Zdá se, že změna 

pozitivních externalit plynoucích z investic má velice výrazný vliv na optimální velikost 

pobídky. Elasticita nabídky pobídek na změnu hodnoty spillovers se blíží jedné. Naopak, 

vliv změn parametrů iα  a iβ  poptávkových funkcí se zdá být zanedbatelný. Výraznější je 
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vliv parametrů iγ . Nárůst parametru 1γ  zapříčiní poměrně výrazný pokles optimální veli-

kosti pobídky pro všechny případy modifikací (Cournot, Stackelberg, koluze). Parametr 2γ  

působí s nižší intenzitou opačným směrem.  

 Parametry iδ  potom mají opět menší vliv, 1δ  působí na pokles optimální délky da-

ňových prázdnin, 2δ  naopak. Zdá se, že na optimální míru pobídky nemá velký vliv ani 

sazba DPPO. Tento výsledek může být překvapivý, neboť v modelu nejnižší udržitelné 

investiční pobídky hrála daňová sazba klíčovou roli. V aktuálním modelu však daňová 

sazba stojí na straně nákladů – s rostoucí sazbou DPPO roste množství ušlých daní 

od investorů, kteří do země přijdou bez ohledu na investiční pobídky. Na druhé straně, čím 

vyšší sazba DPPO, tím více investoři slevy na dani vyžadují, neboť reálná návratnost jejich 

investic klesá – viz definice poptávek po investičních pobídkách ve výrazech (4.3) a (4.4). 

Celkový efekt je tedy nejasný a slabý, což přesně odpovídá výsledkům našeho příkladu 

v tabulce 4.1. Naopak, sazba DPPO konkurenční zemi stojí pouze na straně výnosové 

funkce (ne na straně nákladů), celkový efekt je tedy jednoznačnější – z tabulky vidíme, že 

pokles DPPO v konkurenční zemi způsobí nárůst optimální investiční pobídky a naopak. 

 Z posledních čtyř řádků tabulky plyne, že ani výrazné změny počátečního stavu 

investic 0I , ani posuny v míře návratnosti investic J  nemění rozhodujícím způsobem op-

timální velikost investiční pobídky. 
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• Uvažujeme-li pobídky jako diferencovaný produkt a hrají-li země nekoopera-

tivní hru, dojde k nastolení Cournotovy rovnováhy. 

• Má-li Země 1 historicky mimořádně úspěšný program investičních pobídek, 

může být uznávána jako množstevní vůdce a oproti Cournotově rovnováze si 

pomoci. 

• Na výši optimálních investičních pobídek má zásadní vliv hodnota pozitivních 

spillovers z investic. 

• Sazba daně z příjmu právnických osob má pouze zanedbatelný vliv na velikost 

optimální investiční pobídky (narozdíl od prvního modelu). 

• Pokud budou obě země spolupracovat, neznamená to automaticky, že přesta-

nou pobídky zcela poskytovat – model ukazuje, že vyšší užitek jim přinese 

nízké, ale kladné množství poskytovaných pobídek.   

4.7. VÝSLEDKY MODELU A JEHO OMEZENÍ 

 

 V boxu 4.1 shrnujeme naše závěry z analýzy parametrů v jednotlivých modifika-

cích modelu a diskuze v metodologickém oddíle kapitoly: 

 

Box 4.1: Klíčová zjištění modelu optimální investiční pobídky 

 

 

Bohužel není možné srovnávat naše konkrétní výsledky z tabulky 4.1 s těmi, které 

jsme získali z modelu minimální udržitelné investiční pobídky; jedná se pouze o ilustrativ-

ní příklady. Základní problém vidíme také v odhadu parametrů funkce inverzní poptávky 

investorů po investičních pobídkách – jde o ryze teoretický koncept. Pokud předpokládá-

me, že pobídková parita ve smyslu výsledků z tabulky 3.3 (Česko, Slovensko, Maďarsko) 

je Cournotovou rovnováhou ve smyslu výsledků tohoto modelu (
1

CY ) a dosadíme-li do 

modelu známé parametry (například DPPO nebo 0I ), můžeme sice odhad ostatních para-

metrů alespoň řádově upřesnit, avšak stále máme co dočinění s rovnicí o mnoha nezná-

mých.  

Další možností je pokusit se (například pomocí dotazníků) upřesnit hodnoty citlivosti 

investorů na množství pobídek a daňovou sazbu, tedy parametry , ,i iα β iγ , iδ  a částečně 

také R . Nedá se však očekávat, že by v takovém případě měli investoři velkou motivaci 
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uvádět pravdivé informace – čím více budou zdůrazňovat investiční pobídky jako klíčový 

faktor pro svou investici, tím vyšší pobídky mají šanci obdržet, jak upozorňuje například 

Klaus (2002). 

Při stanovení nákladů daňových prázdnin jsme vycházeli z práce profesora Wellse 

(2001), již on sám však připomíná, že ušlý daňový příjem není nákladem jediným, jak 

uvádíme v diskuzi výrazu (4.5). Podstatným problémem je skrytá forma ostatních nákladů 

– jsou obtížně pozorovatelné a rozložené do delšího období, tedy těžko kvantifikovatelné. 

Na to upozorňuje také studie UNCTAD (1996). Pokud bychom připustili, že takové „po-

stranní“ náklady mohou dosahovat významných hodnot, není pro stát možné cíleně dosáh-

nout optima, neboť nezná své mezní náklady.  

Hrozí potom, že země své náklady podcení a nabídka pobídek i množství uskutečně-

ných investic bude supraoptimální. Když uvážíme základní důvody pro poskytování pobí-

dek (suboptimální objem zahraničních investic v důsledku existence mezery mezi veřej-

nými a soukromými benefity z nich plynoucími) je tento výsledek dosti paradoxní – pů-

vodní selhání trhu je nahrazeno selháním vlády.67 Navíc samotný odhad užitku z pozitiv-

ních externalit z FDI je velice diskutabilní. 

Model má i další omezení – v předpokladech počítá s ekvivalentní hodnotou spillovers 

pro obě soupeřící země, ale bylo by jistě zajímavé tento předpoklad uvolnit a sledovat, jak 

změny v různých hladinách spillovers pro oba státy ovlivní výsledek. Dále je pro obě země 

předpokládána stejná úroveň počátečních investic 0I , tedy investic, které do zemí proudí 

nezávisle na poskytování jakýchkoli pobídek – model by bylo vhodné rozšířit o možnost 

různé úrovně 0I .  

Parametr výnosnosti investic J  zde aproximuje výraz /i Fπ  z prvního modelu. Počá-

teční předpoklad 4.5, že výnosnost investic je pro obě země stejná, je opět omezující – je 

ale možné jednoduše model řešit s různými hodnotami iJ .  

Konečně, ve výrazech (4.3) a (4.4) nejsou uvažovány zdaleka všechny možné paramet-

ry, které mohou ovlivňovat investorovu „ochotu platit“ za investiční pobídky. Může jít 

například o cenu pracovní síly, její kvalifikaci, makroekonomickou či politickou stabilitu 

atd. – je možné představit si zde mnohé determinanty FDI. Nebylo by však problematické 

model v tomto směru rozšířit. 

                                                 
67 Blomström & Kokko (2003, str. 17): „…existuje tendence k přebíjení, a tak mohou pobídky velmi snadno 

přesáhnout úroveň užitku ze spillovers; výsledkem je pokles blahobytu.“ (překl. autor).  
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Bylo by také zajímavé na danou problematiku zkusit aplikovat Bertrandův model 

pro diverzifikovaný produkt. Předpoklady by nebylo nutné výrazněji upravovat, postup by 

byl obdobný – v jistém směru jednodušší, protože by se v tom případě vycházelo 

z poptávkové (tj. ne inverzní) funkce, kterou by pravděpodobně bylo snazší vyjádřit. Po-

kud bychom předpokládali poněkud větší počet soupeřících států, bylo by vhodnější mode-

ly oligopolu opustit a zpracovat problém z hlediska monopolistické konkurence. 

Navíc, jelikož není reálné, aby inverzní poptávkové funkce dosahovaly záporných hod-

not, ryze technickou podmínkou modelu je: 

 1 1 1 2 1 1 1 2 0Y Yξ α τ β τ γ δ+ − − − ≥  (4.32) 

pro první inverzní poptávkovou funkci a zároveň 

 2 2 2 1 2 2 2 1 0Y Yξ α τ β τ γ δ+ − − − ≥  (4.33) 

pro druhou inverzní poptávkovou funkci. 

 Uvědomme si dále, jak velké zjednodušení představuje předpoklad 4.6 – stát je 

povinen udělovat pobídky každému zahraničnímu investorovi automaticky ve stejné výši. 

Vůbec tak neuvažujeme smlouvání mezi MNE a vládami několika vybraných zemí, které 

se předhánějí v nabízení investičních pobídek ve snaze investici přitáhnout – což je zřejmě 

jev relativně častý (viz např. Oman 2000, Charlton 2003). Náš předpoklad je však osprave-

dlnitelný, jelikož modelujeme fiskální pobídky, konkrétně daňové prázdniny – a protože 

legislativa v daňové oblasti se mění jen obtížně a relativně pomalu, bývají fiskální pobídky 

v demokratické zemi poskytovány genericky (OECD 2003).  

 Považujeme však za užitečné naznačit, jaké důsledky by na předchozí model mělo 

zahrnutí vyjednávání mezi investorem a zainteresovanými zeměmi v průběhu jeho rozho-

dovacího procesu (jinými slovy, vlády mohou rozhodovat ad hoc a nabízet investorům 

pobídky šité na míru – mezi oběma zeměmi by se potom jednalo o zacílenou soutěž podle 

definice 2.4). Předpokládáme-li navíc, že vlády znají a dokáží interpretovat minimální po-

stačující investiční pobídky svých zemí, můžeme ilustrovat souvztah obou našich modelů. 

Přehled nabízí schéma 4.1: 
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Schéma 4.1: Rozšíření modelu optimální investiční pobídky  
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V uzlu A je porušen status quo (situace bez pobídek) nějakým externím faktorem. 

Pokud obě země zvolí spolupráci, dostanou se do uzlu B – situace „koluze“ z našeho mo-

delu, jíž pro Zemi 1 odpovídá optimální hodnota nabídky pobídek 1
KY . Označme 

1 2( )MIN KY Y  hodnotu minimální postačující pobídky (z prvního modelu), která odpovídá 

dané výši pobídky druhé země. Je zřejmé, že pokud bude platit 1
KY > 1 2( )MIN KY Y , Zemi 1 se 

podaří investici přilákat. Pokud ovšem nastane rovnost obou výrazů, investor bude mezi 

oběma zeměmi indiferentní (nastane pobídková parita).  

 Taková úvaha napovídá, že žádná koluzní dohoda nemůže vydržet ani jediné kolo, 

pokud nebude platit 1
KY = 1 2( )MIN KY Y . Žádná země se dobrovolně nevzdá veškerých šancí 

na získání investice (pokud neuvažujeme nějakou možnost kompenzací mezi takto spolu-

pracujícími státy). Pro dlouhodobější stabilitu spolupráce tedy musí platit, že pobídky obou 

zemí se budou rovnat jejich minimálním udržitelným investičním pobídkám68.  

 Nebudou-li země kooperovat, dospějí do uzlu C. V tomto bodě každý stát určí, zda-

li bude pobídky poskytovat genericky, nebo ad hoc. Pokud obě země zvolí první možnost, 

střetnou se v bodě D – což je ovšem situace, kterou jsme modelovali v případě Cournotova 

modelu (diskuze u Stackelbergova duopolu by byla obdobná, proto jej ve schématu 4.1 

                                                 
68 Uvědomme si, že 1Y = 1 2( )MINY Y  nastane tehdy a jen tehdy, když zároveň 2Y = 2 1( )MINY Y . Navíc samo-

zřejmě 1Y > 1 2( )MINY Y platí  právě tehdy, když 2Y < 2 1( )MINY Y . 
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neuvádíme). Uvažujeme-li rozhodování jednoho konkrétního investora, Země 1 přirozeně 

získá investici, jestliže 1
CY > 1 2( )MIN CY Y .  

 Nechť se Země 1 rozhodne nabízet pobídky ad hoc, zatímco Země 2 je stále posky-

tuje genericky (uzel E). Pak má ovšem Země 1 zjevnou strategickou výhodu: Je-li 

1
CY > 1 2( )MIN CY Y , pak sníží úroveň 1Y velmi blízko 1 2( )MIN CY Y , aby však stále nabízela inves-

torovi výhodnější podmínky. MNE se tedy rozhodne pro Zemi 1, která si navíc oproti situ-

aci Cournotovy rovnováhy pomůže.  

Pokud platí  1
CY < 1 2( )MIN CY Y , Země 1 má stále možnost pokusit se investici přitáh-

nout. Identifikuje takovou úroveň poskytnutých pobídek, při kterých je její celkový užitek 

z transakce nulový (označme 1̂Y ), a je ochotna zvyšovat 1Y  až do tohoto bodu. Tedy, in-

vestici získá, jestliže 1̂Y > 1 2( )MIN CY Y . Očekávaný užitek Země 1 je tak v uzlu E větší nebo 

roven jejímu očekávanému užitku v uzlu D. 

Poslední možností je, že obě země nabízejí pobídky ad hoc (uzel F). Pro každou 

zemi je tedy individuálně optimální zvolit takové Y , které bude lehce přesahovat její mi-

nimální postačující pobídku, a přitáhne tak investici s nejmenšími možnými náklady. Tento 

proces akce a reakce ustane až v bodě, kdy alespoň jedna ze zemí nabídne pobídky tak 

veliké, že bude platit  ˆ
i iY Y= . Pokud zároveň îY < ˆ( )MIN

i jY Y , pak země i  investici ztratí 

ve prospěch země j , která se bude těšit z kladného užitku z celé transakce.  

Bude-li ˆ
i iY Y=  a zároveň îY = ˆ( )MIN

i jY Y , dojde na pobídkovou paritu, investor bu-

de mezi oběma zeměmi indiferentní – vítězná země ovšem bude mít z transakce nulový 

užitek (který je všechen zcela odčerpán investorem) a dojde k dokonalé internalizaci spil-

lovers.  

Schéma 4.1 tedy mimo jiné napovídá, že kromě klasického dilematu spolupráce-

nespolupráce může v oblasti rozhodování vlády existovat další problém, který má charak-

teristiky vězňova dilematu. Každý stát touží být zemí 1 v uzlu E – kde má největší manév-

rovací prostor, jelikož druhá země není flexibilní.  

Pokud ovšem o tuto flexibilitu usilují oba státy a poskytují pobídky ad hoc (uzel F), 

je zřejmé, že obecně si oproti situaci, kdy byly pobídky poskytovány genericky (uzel D) 

uškodí – vítěz bude muset nabídnout podstatně vyšší pobídku.69  
                                                 
69 Povšimněme si, že pohyb z uzlu D do uzlu F se případně může vyplatit jen i -tému státu, jehož Cournotov-

ská úroveň nabídky pobídek je pod úrovní minimální investiční pobídky, tedy v uzlu D prohrává, ale pro 
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Uzel F je Nashovou rovnováhou této hry, protože ani jednomu ze států se nevyplatí 

odchýlit se jednostranně od strategie, jež k němu vede. To napovídá, že bychom měli pozo-

rovat soutěž o FDI „s využitím všech zbraní“, tedy stupňování nabízených pobídek až do 

bodu, kdy odpadá poslední konkurent. Ad hoc užití investičních pobídek bývá ovšem regu-

lováno, pokud je dotyčná země členem dostatečně silné nadnárodní organizace – kterou 

může být například Evropská unie. Restrikce užití investičních pobídek ad hoc v EU do-

kládají například Besley & Seabright (1999).  

To napovídá, že namísto uzlu F může být pro země soupeřící uvnitř EU (resp. 

pro státy, které více spoléhají na generické poskytování investičních pobídek) rovnováž-

ným uzel D – uzel A je stále nedostupný vzhledem k dilematu vězně, uzly D a E jsou ne-

dostupné kvůli regulaci. Zatímco v uzlu D státy nabízejí své Cournotovské investiční po-

bídky C
iY , v uzlu F nabízejí pobídky blízké nebo rovné svým minimálním postačujícím 

investičním pobídkám.  

                                                                                                                                                    

něhož platí îY > ˆ( )MIN
i jY Y . O čisté vězňovo dilema se jedná pouze tehdy, jestliže platí 1

CY = 1 2( )MIN CY Y  & 

1̂Y = 1 2̂( )MINY Y . 
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5. EMPIRICKÁ VERIFIKACE HYPOTÉZ 

5.1. MOTIVACE A DOSTUPNÁ DATA 

 

V předchozích kapitolách jsme sestavili dva jednoduché, avšak velice abstraktní 

modely nabídky investičních pobídek. Čtenář se jistě může právem tázat, zda mají podobné 

abstrakce nějaký zřejmý vztah k realitě. V této kapitole se tedy na reálných datech pokusí-

me otestovat nejdůležitější hypotézy, jež jsme stavěli v předcházejícím textu.  

Jedním z nejvýznamnějších poznatků vyplývajících z modelu minimální postačující 

investiční pobídky je skutečnost, že na intenzitu poskytovaných investičních pobídek70 má 

zásadní vliv atraktivita pobídkových systémů konkurenčních států v daném regionu. 

V tomto modelu hrála navíc velice důležitou roli sazba daně z příjmu právnických osob. 

Oproti tomu v diskuzi výsledků modelu optimální investiční pobídky jsme konstatovali, že 

vliv DPPO bude nevýznamný. Studie empirických dat nám může pomoci odhalit, který 

model má k realitě blíže – signifikance DPPO pro vysvětlení nabídky investičních pobídek 

(v souladu se zjištěním modelu minimální postačující poptávky) bude implikovat vysokou 

intenzitu soutěže (viz syntéza obou modelů v závěru kapitoly 4), a naopak. 

Model minimální postačující investiční pobídky také vyzdvihuje význam velikosti 

trhu dané země pro poskytovaný objem pobídek, zatímco determinantou, která je zdůraz-

něna v modelu optimální investiční pobídky, je úroveň spillovers z FDI.  

Pokud je nám známo, neexistuje dosud empirická práce, jež by se zabývala rozbo-

rem determinant investičních pobídek. Důvodem je zejména špatná dostupnost dat – autor 

je postaven před dilema, kterou veličinu má zvolit jako zástupnou pro „množství poskyto-

vaných investičních pobídek“ (což je ovšem údaj, o němž veřejné statistiky nikde nenalez-

neme – kdybychom jej přesto chtěli použít, museli bychom se ve velké míře spolehnout 

na neoficiální a neúplná data). 

Jistě, zejména pro státy Evropské unie existují statistiky o poskytování tzv. státní 

pomoci (state aid). Tyto údaje nám však nebudou příliš nápomocny v rozlišení podpor 

místním firmám a investičních pobídek pro zahraniční investory. Pro potřeby této kapitoly 

jsme zvolili tedy poněkud odlišný postup. Východiskem nám bylo hodnocení atraktivity 

                                                 
70 V tomto modelu to byla taková úroveň investičních pobídek, při které byla země, jež je poskytovala, mezi-

národně konkurenceschopná v soutěži o FDI. 
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pobídkových systémů podle údajů IMD World Competitiveness Center, jež spatřilo světlo 

světa následujícím způsobem - reprezentativní vzorek manažerů významných mezinárod-

ních společností byl požádán, aby ohodnotil pobídkové systémy v jednotlivých zemích 

(hodnota 10 odpovídá nejvyšší atraktivitě, hodnota 0 nejnižší atraktivitě).  

Jsme si ovšem vědomi toho, že tento údaj nám nemůže plně nahradit „objem po-

skytovaných pobídek“ tak, jak jsme s ním operovali v našich abstraktních modelech. Ačko-

li se v něm tedy do jisté míry mohou promítat i odlišné vlivy (například image země), 

předpokládáme, že může uspokojivě aproximovat to, co jsme dosud nazývali velikostí in-

vestičních pobídek.  

Vysvětlující proměnné jsme zvolili v prvé řadě podle výsledků našich abstraktních 

modelů. Přidali jsme však další, o kterých lze předpokládat, že jimi investiční pobídky bu-

dou ovlivněny. Přehled všech proměnných regresního modelu nabízí následující tabulka: 

 

Tabulka 5.1: Proměnné regresního modelu 

Proměnná Popis 
IP Investiční pobídky (10-nejvyšší atraktivita, 0-nejnižší atraktivita) 
IPS Investiční pobídky v konkurenční zemi 
DPPO Statutární sazba daně z příjmu právnických osob 
DPPOS Sazba daně z příjmu právnických osob v konkurenční zemi 
HDP Hrubý domácí produkt v miliardách dolarů přepočtený podle PPP 
EU Dummy rovna jedné, pokud je země členem Evropské unie 
SPILL HDP na hlavu země/maximální HDP na hlavu ve vzorku 
RISK Riziko investování do země (100-nejnižší, 0-nejvyšší) 
CORRUP Projevy korupce v zemi (10-nejnižší, 0-nejvyšší) 
UNEMP Úroveň nedobrovolné nezaměstnanosti v zemi 
SUBIMP Narušení volné soutěže subvencemi (10-nejnižší, 0-nejvyšší) 
REGINT Intenzita vládní regulace (10-nejnižší,0-nejvyšší) 
LABREL Vztahy na trhu práce v zemi (10-nejlepší, 0-nejhorší) 
 

 Všechna data čerpáme ze stejného zdroje (online databáze IMD World Competiti-

veness Center), zvláštní pozornost si ovšem zaslouží zejména proměnné IPS a DPPOS, 

které jsme na základě zdrojových dat sestrojili. Jedná se o údaje za „konkurenční“ země 

k i-té zemi – nejprve je však nutno definovat, co budeme v této kapitole rozumět 

pod pojmem „konkurenční země“. 

 Definice 5.1: Konkurenční zemí k zemi i nazveme sousední stát země i, jehož hod-

nota proměnné IP je nejvyšší mezi všemi sousedními zeměmi země i. Pokud žádná sou-
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sední země státu i není ve vzorku obsažena či je-li země i ostrovním státem, konkurenční 

zemí je taková země, jejíž území se nachází nejblíže hlavnímu městu země i. 

 Tento algoritmus nám tedy jednoduše přiřadí příslušné hodnoty i-tých souřadnic 

vektorů IPS a DPPOS designové matice71. Co se týče daně z příjmu právnických osob, 

použili jsme statutární sazby (stejně jako v abstraktních modelech). Velikost trhu nám za-

stupuje absolutní objem HDP přepočtený na dolary podle parity kupní síly, binární pro-

měnná EU určuje, zda se jedná o členský stát Evropské unie (hodnota 1), či nikoliv (hod-

nota 0).  

 Naše aproximace potenciálních spillovers vychází z myšlenky, že chudší státy mají 

relativně vyšší potenciální příjmy z přelivu technologií od MNE, proto jsme jako zástup-

nou veličinu použili podíl HDP per capita (přepočtený podle parity kupní síly) země i a 

HDP per capita země s nejvyšším HDP na hlavu ve vzorku, tj. Lucemburska.  

 Jako další vysvětlující proměnné jsme zvolili hodnocení rizika investování 

do země, hodnocení výskytu korupce, úroveň nedobrovolné nezaměstnanosti, hodnocení 

míry narušení volné tržní soutěže v zemi vládními subvencemi a intenzitu vládní regulace 

trhu. Navíc jsme do modelu zahrnuli proměnnou LABREL (vyjadřující vztahy na trhu prá-

ce v zemi), která sice nemá intuitivně přímý vztah k investičním pobídkám, avšak vykazo-

vala poměrně vysoký koeficient korelace s vysvětlovanou proměnnou. 

 Používáme průřezová data za rok 2006 (v případě HDP se jedná o odhad IMD), 

která byla nejúplnější, a máme k dispozici celkem 61 pozorování (jedná se o vybrané státy 

světa a jejich významné regiony). Jsme si vědomi toho, že užití panelových dat za delší 

časové období by bylo vhodnější, nicméně časové řady IMD World Competitiveness Cen-

ter jsou dosti neúplné a při bližším ohledání zjistíme, že pro exaktní analýzu jsou nepříliš 

použitelné. 

 Nejdříve prošetříme vztah mezi investičními pobídkami v zemi i a pobídkami 

v konkurenční zemi.  

 

 

 

                                                 
71 Ačkoli je tento geografický mechanismus jistě napadnutelný (a existuje řada alternativních možností, jak 

hodnoty IPS a DPPOS stanovit – průměr hodnot sousedních států, hodnota „podobných“ států regionu 

apod.), volíme ho proto, že je zcela jednoznačný a vyhýbá se subjektivnímu stanovení nejdůležitější konku-

renční země. 
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Graf 5.1: Závislost investičních pobídek na pobídkách v konkurenční zemi 
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Jak je vidět na grafu 5.1, jednoduchá regrese naznačuje, že mezi proměnnými IP a 

IPS existuje pozitivní korelace. Všimněme si, že body na grafy jsou soustředěny do oblaků 

protažených podle vertikál – tomu odpovídá skutečnost, že podle předpisu z definice 5.1 

může být jedna země přiřazena jako konkurenční země více státům. Například, konkurenč-

ní zemí pro Polsko z našeho vzorku je Česká republika (má nejvyšší hodnotu proměnné IP 

mezi sousedními státy Polska). Pro Českou republiku to je obdobně Slovensko (a naopak) 

a tak dále. Vykresleme pro ilustraci regresní přímky pro další důležité proměnné: 

 

Graf 5.2: Jednoduché regresní přímky 
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5.2. REGRESNÍ MODEL 

 

 Jak už vyplývá z tabulky 5.1 a diskuze v předchozím oddíle této kapitoly, budeme 

uvažovat regresní model ve tvaru: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7i i i i i i i iIP IPS DPPO DPPOS HDP EU SPILL RISKβ β β β β β β β= + + + + + + + +

8 9 10 11 12i i i i i iCORRUP UNEMP SUBIMP REGINT LABRELβ β β β β ε+ + + + +  .         (5.1) 

 

 K výpočtům používáme program TSP ve verzi 5.0. Běžnou metodou OLS získáme 

následující odhady regresních koeficientů: 

 

Tabulka 5.2: Statistiky regrese a odhady koeficientů – model 1 

Statistiky regrese 
R2 0,7011
Adjustovaný R2 0,6263
LM het. test 2,10 [0,147]
Jarque-Bera test 2,18 [0,337]
Shapiro-Wilk test 0,98 [0,263]
Ramseyho RESET 9,87 [0,003]
Počet pozorování 61
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Proměnná Koeficient Stand. chyba t-statistika p-hodnota 
Intercept -2,7686 1,7329 -1,5977 0,1167 
IPS 0,4134 0,0954 4,3337 0,0001 
DPPO -0,0038 0,0200 -0,1924 0,8483 
DPPOS 0,0420 0,0203 2,0649 0,0444 
HDP 0,0001 0,0001 1,8029 0,0777 
EU 0,7791 0,3024 2,5769 0,0131 
SPILL -0,1120 1,2818 -0,0873 0,9308 
RISK -0,0235 0,0176 -1,3362 0,1878 
CORRUP -0,0081 0,1125 -0,0719 0,9429 
UNEMP 0,0057 0,0326 0,1748 0,8620 
SUBIMP 0,1321 0,1870 0,7064 0,4833 
REGINT 0,3654 0,1584 2,3059 0,0255 
LABREL 0,5710 0,1910 2,9900 0,0044 
 

 V tomto modelu se nám pět vysvětlujících proměnných ukazuje jako signifikantní 

na 5% hladině významnosti. Adjustovaný koeficient determinace vychází 0,63 (což je při-

jatelné číslo). Nejprve však vyloučíme tři pozorování s nejvyšší hodnotou Cookovy vzdá-

lenosti72, abychom eliminovali nejzřejmější odlehlá pozorování. V následující tabulce vi-

díme statistiky regrese pro nový vzorek: 

 

Tabulka 5.3: Statistiky regrese a odhady koeficientů – model 2 

Statistiky regrese 
R2 0,7530
Adjustovaný R2 0,6871
LM het. test 1,10 [0,295]
Jarque-Bera test  2,42 [0,298]
Shapiro-Wilk test 0,97 [0,150]
Ramseyho RESET 3,63 [0,063]
Počet pozorování 58
 

                                                 
72 Tedy pozorování s vyšší než jednotkovou hodnotou Cookovy vzdálenosti. Jedná se konkrétně o Venezuelu, 

Chile a Dánsko. Venezuela vykazuje nejnižší hodnotu proměnné IP ve vzorku, v kontrastu s průměrnou hod-

notou IPS (konkurenční zemí je Brazílie). Chile má vysoce nadprůměrnou hodnotu IP, ale extrémně nízkou 

hodnotu IPS (obě tato pozorování jsou na grafu 5.1 označena křížkem). Dánsko má nejvyšší hodnotu pro-

měnné LABREL a jedny z nejvyšších DPPOS, RISK a REGINT, přitom pouze průměrnou IP – to dává do-

hromady nejvyšší hodnotu Cookovy vzdálenosti v souboru. 
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Proměnná Koeficient Stand. chyba t-statistika p-hodnota 
Intercept -2,5819 1,5712 -1,6433 0,1073 
IPS 0,4625 0,0881 5,2484 0,0000 
DPPO -0,0076 0,0178 -0,4285 0,6703 
DPPOS 0,0631 0,0191 3,3055 0,0019 
HDP 0,0001 0,0001 1,8374 0,0728 
EU 0,8807 0,2762 3,1886 0,0026 
SPILL 0,6883 1,1655 0,5905 0,5578 
RISK -0,0376 0,0162 -2,3234 0,0247 
CORRUP 0,0542 0,1019 0,5319 0,5974 
UNEMP 0,0091 0,0288 0,3172 0,7526 
SUBIMP -0,1606 0,1855 -0,8656 0,3913 
REGINT 0,3675 0,1404 2,6182 0,0120 
LABREL 0,7269 0,1743 4,1696 0,0001 
 

 Nyní dostáváme adjustovaný koeficient determinace na úrovni 0,69 – což je neza-

nedbatelné zlepšení oproti předchozímu případu. Výrazně se také zvýšila signifikance vy-

světlujících proměnných (nyní máme již dokonce 6 takových, jež jsou signifikantní na 5% 

hladině významnosti).  

 Vzhledem k tomu, že analýza podobných dat, která používáme, není v literatuře 

o investičních pobídkách příliš obvyklá, musíme pečlivě prověřit, zdali jsou splněny před-

poklady metody nejmenších čtverců pro naše odhady.  

 Z následujícího grafu (ve kterém vynášíme residua proti kvantilům normálního roz-

dělení) je patrno, že normalita disturbancí bude zřejmě přibližně dodržena:  

 

Graf 5.3: Grafický test normality disturbancí 

 

 Také rigorózní testy (viz ta-

bulka 5.3) podporují tuto domněnku. 

Používáme pro větší jistotu jak testy 

dobré shody, tak testy, jež jsou 

ženy na porovnávání šikmosti a špiča-

tosti rozdělení disturbancí 

s teoretickými hodnotami normálního 

rozdělení. Výsledek je ovšem v obou 

případech tentýž – podle Jarque-
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Berova i Shapiro-Wilkova testu nemůžeme na 5% hladině významnosti zamítnout hypoté-

zu o normalitě disturbancí. Nepovažujeme tedy za nutné data transformovat (alespoň ne 

kvůli porušení předpokladu normality). 

 Rovněž v případě homoskedasticity grafický test nenaznačuje, že by dotyčný před-

poklad OLS byl porušen; na grafu 5.3 nenalezneme žádný systematický vzor.  

 

Graf 5.4: Grafický test homoskedasticity 
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 Rigorózní test (LM test heteroskedasticity) uvedený v tabulce 5.3 tuto domněnku 

potvrzuje – na 5% hladině významnosti nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu 

o homoskedasticitě disturbancí. I vzhledem k tomu, že náš vzorek je poměrně malý, nepo-

važujeme za nutné t-statistiky upravovat robustně vůči heteroskedasticitě. 

 Ramseyho RESET test nám napovídá, že námi zvolený model (tj. lineární model) 

není pro daná data špatně specifikován (resp. hypotézu o dobré specifikaci modelu nelze 

zamítnout na 5% hladině významnosti). 

 Je ovšem nutné prošetřit také případnou multikolinearitu. Následující tabulka nám 

ukazuje korelační matici vysvětlujících proměnných: 
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Tabulka 5.4: Korelační matice 

Proměnná IPS DPPOS HDP EU RISK REGINT LABREL DPPO CORRUP UNEMP SUBIMP 

IPS 1           

DPPOS -0,13 1          

HDP 0,06 0,05 1         

EU 0,00 -0,06 -0,23 1        

RISK 0,01 0,25 0,08 0,38 1       

REGINT 0,17 0,09 0,00 -0,22 0,33 1      

LABREL 0,22 -0,09 0,00 -0,05 0,51 0,69 1     

DPPO -0,04 0,18 0,31 -0,11 0,15 -0,12 -0,18 1    

CORRUP 0,02 0,23 -0,08 0,17 0,83 0,54 0,64 0,09 1   

UNEMP 0,06 -0,08 -0,13 0,06 -0,47 -0,25 -0,44 -0,08 -0,42 1  

SUBIMP 0,10 0,15 -0,19 -0,04 0,43 0,74 0,65 -0,19 0,67 -0,22 1 

SPILL -0,03 0,25 0,02 0,35 0,87 0,31 0,43 0,11 0,75 -0,39 0,44 

  

Jak vidno, koeficienty korelace vyšší než 0,7 vykazují (s jakoukoli jinou vysvětlují-

cí proměnnou) proměnné CORRUP, SUBIMP, REGINT a SPILL. Jelikož je index podmí-

něnosti modelu vyšší než sto (a protože některé z proměnných, které tento problém zjevně 

způsobují, jsou v odhadu zcela zřejmě nesignifikantní), začneme po jedné vylučovat nesig-

nifikantní proměnné s nejvyšší p-hodnotou (nad 0,5) a doufáme, že tak odstraníme i multi-

kolinearitu. Sledujíce hodnotu přizpůsobeného koeficientu determinace a snažíce se dosáh-

nout jeho maxima, dostaneme model ve tvaru, který je zobrazen v tabulce 5.5: 

 

Tabulka 5.5: Statistiky regrese a odhady koeficientů – finální model 

Statistiky regrese 
R2 0,7465
Adjustovaný R2 0,7110
LM het. test 2,06 [0,151]
Whiteův test 45,25 [0,094]
Jarque-Bera test 2,21 [0,331]
Shapiro-Wilk test 0,97 [0,184]
Ramseyho RESET 2,96 [0,092]
Počet pozorování 58
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Proměnná Koeficient Stand. chyba t-statistika p-hodnota 
Intercept -3,3925 0,9349 -3,6288 0,0007 
IPS 0,4594 0,0832 5,5191 0,0000 
DPPOS 0,0617 0,0181 3,4017 0,0013 
HDP 0,0001 0,0001 2,0530 0,0453 
EU 0,9068 0,2496 3,6329 0,0007 
RISK -0,0298 0,0080 -3,7441 0,0005 
REGINT 0,3295 0,1149 2,8685 0,0060 
LABREL 0,7154 0,1499 4,7728 0,0000 
 

 Jak vidno, náš model se výrazně zredukoval – na pouhých 7 vysvětlujících pro-

měnných (z původních 12), které jsou všechny signifikantní na 1% hladině významnosti 

(kromě proměnné HDP, která je signifikantní na 5% hladině významnosti). Dosáhli jsme 

přizpůsobeného koeficientu determinace ve výši 0,71, což je přijatelné číslo. Podařilo se 

nám však odstranit multikolinearitu?  

 Následující tabulka, tzv. tabulka redundance, ukazuje příslušné koeficienty deter-

minace pro modely, kde na straně závislé veličiny stojí vždy příslušná vysvětlující veličina 

z našeho finálního modelu, a nezávislé veličiny tvoří ostatní vysvětlující veličiny finálního 

modelu.  

 

Tabulka 5.6: Redundance 

Proměnná IPS DPPOS HDP EU RISK REGINT LABREL

R2 0,09 0,05 0,12 0,37 0,56 0,55 0,6 
 

 Ani jedna z hodnot nepřesahuje hladinu 0,6. Z toho je zřejmé, že žádnou vysvětlují-

cí proměnnou nelze z modelu vyloučit s nadějí, že její „práci“ ve vysvětlování fluktuací IP 

odvedou ostatní vysvětlující veličiny. Vrátíme-li se ke korelační matici (tabulka 5.4), vi-

díme, že v novém modelu (prvních 7 řádků a prvních 7 sloupců) pouze jediný korelační 

koeficient přesahuje hranici 0,5 – koeficient korelace mezi proměnnými REGINT a 

LABREL, dosahující hodnoty 0,69.  

 Z výše uvedených skutečností tak odvozujeme, že vysvětlující proměnné finálního 

modelu nevykazují multikolinearitu. V tabulce 5.5 jsou shrnuty testy předpokladů metody 

OLS pro finální model. Normalitu disturbancí opět nemůžeme zamítnout na 5% hladině 

významnosti (Jarque-Bera, Shapiro-Wilk), stejně tak jako homoskedasticitu (White, LM 



 - 79 - 

test heteroskedasticity). Ramseyho RESET test napovídá, že námi zvolený lineární model 

není nepatřičný73.  

 Následujících 6 grafů získáme nanášením reziduí, resp. j-té vysvětlující proměnné 

(v této části grafické analýzy vynecháváme dummy proměnnou EU), na osu y, resp. x. Zís-

kané vzory jsou naprosto konzistentní s naším očekáváním, neprojevuje se zde žádná oči-

vidná závislost.  

 

Graf 5.5: Rezidua x vysvětlující proměnné 
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73 Použitý RESET test druhého řádu testuje konkrétně chybějící kvadratické členy a interakce proměnných. 
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5.3. VYHODNOCENÍ MODELU 

 

 Úpravou rovnice (5.1) s přihlédnutím ke změnám provedeným v předchozím oddíle 

a dosazením odhadnutých parametrů (pouze těch, které jsou statisticky signifikantní ale-

spoň na 5% hladině významnosti) dospějeme k finálnímu odhadu ve tvaru: 

 

ˆ 3,39 0, 46 0,06 0,0001 0,91 0,03k k k k k kIP IPS DPPOS HDP EU RISK= − + + + + −
0,33 0,72k kREGINT LABREL+ + .                     (5.2) 

 

 Dříve, než vůbec začneme z odhadnutých parametrů vyvozovat nějaké závěry, je 

nutné alespoň zběžně ověřit, zdali mezi vysvětlujícími proměnnými neexistují významné 

nelineární závislosti, jež by mohly takovou diskuzi znehodnotit. Lineární závislost mezi 

proměnnými jsme zkoumali v tabulkách 5.4 (korelační matice) a 5.6 (tabulka redundan-

ce). Vyjděme nyní z postupu, jenž vedl k vytvoření tabulky redundance – do příslušných 

regresních modelů ovšem tentokrát zařadíme i druhé mocniny vysvětlujících proměnných. 

Pokud budou nově získané koeficienty determinace pro konkrétní regresní modely vý-

znamně převyšovat hodnoty z tabulky 5.6, můžeme nabýt podezření, že nelineární závis-

losti mezi vysvětlujícími proměnnými našeho finálního modelu mohou být podstatné74. 

 

Tabulka 5.7: Upravená redundance 

Proměnná IPS DPPOS HDP EU RISK REGINT LABREL

R2 0,14 0,32 0,28 0,47 0,61 0,62 0,68 
 

 Zajímají nás především hodnoty pro proměnné RISK, REGINT a LABREL, které 

již v tabulce 5.6 přesahovaly hranici 0,5. Ukazuje se však, že tyto koeficienty determinace 

se zvyšují maximálně o několik setin.  

Takto jsme ovšem prozkoumali pouze vliv druhých mocnin. Nyní vezměme i-tou 

vysvětlující proměnnou našeho finálního modelu a ptejme se, do jaké míry její fluktuace 

vysvětlují jednotlivé mocniny75 j-té vysvětlující proměnné ( i j≠ ) finálního modelu. Na-

příklad pro 6i =  a 7j =  tedy dostaneme regresní model ve tvaru: 
                                                 
74 Koeficienty determinace v nové tabulce však samozřejmě budou vždy vyšší – vždyť nové konkrétní re-

gresní modely mají nyní o 6 vysvětlujících proměnných více. 
75 Budeme uvažovat nultou až patnáctou mocninu. 
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2 15

0 1 2 15...k k k k kREGINT LABREL LABREL LABRELβ β β β ε= + + + + + .           (5.3) 

  

 Provedeme tedy celkem 42 specifických regresí. Naše myšlenka je následující – 

pokud některý z koeficientů determinace bude velmi vysoký (tj. například překročí hodno-

tu 0,8), nabudeme silného podezření, že mezi i-tou a j-tou vysvětlující proměnnou finální-

ho modelu existuje významná nelineární závislost, tudíž musíme při interpretaci odhadnu-

tých koeficientů být velmi obezřetní. Ukazuje se nicméně, že jediné koeficienty determina-

ce, jež přesahují hodnotu 0,5, přísluší regresi proměnné LABREL na mocniny proměnné 

REGINT (a naopak) – jsou však oba nižší než 0,7. Můžeme tedy konečně přistoupit 

k samotné interpretaci výsledků. 

 Opravdu se ukazuje (a tato skutečnost podporuje závěry modelu minimální postaču-

jící investiční pobídky), že investiční pobídky jsou do značné míry determinovány progra-

my investičních pobídek v konkurenčních zemích. Odhadnutý parametr je kladný, má nej-

vyšší t-statistiku v modelu a velmi nízkou standardní chybu. Náš finální model tedy indiku-

je kladnou závislost „nabídky“76 investičních pobídek na pobídkách konkurenčních zemí – 

konkrétně zjišťujeme „konkurenční elasticitu“ ve výši 0,46. Připomeneme-li definici sou-

těže o FDI z kapitoly 2, pak vidíme, že tato soutěž skutečně probíhá – jednotlivé země 

reagují na balíčky investičních pobídek v konkurenčních státech. Avšak o nakolik inten-

zivní soupeření se jedná? 

 Empirie neprokazuje signifikaci sazby daně z příjmu pro vysvětlení atraktivity in-

vestičních pobídek. Na druhou stranu, (snad překvapivě) signifikantní je úroveň daní 

z příjmů v konkurenční zemi. Proč pro „nabídku“ investičních pobídek není významná daň 

v pobídky nabízející zemi, ale ve státě, se kterým naše země soupeří? Odpověď můžeme 

nalézt v modelu optimální investiční pobídky – pro zemi, která nabízí investiční pobídky, 

se vyskytuje sazba DPPO jak v příjmové funkci, tak ve funkci mezních nákladů. Celkový 

efekt je proto nejasný. DPPO v konkurenčním státě ovšem již nepředstavuje náklad 

pro naši zemi (vyskytuje se pouze v příjmové funkci) a její efekt je tedy jednoznačnější. 

Zdá se tedy, že druhý model v tomto ohledu odpovídá skutečnosti lépe – a nepotvrzuje se 

pobídkové soupeření s „využitím všech zbraní“, jak by odpovídalo uzlu F na schématu 

4.1.  Nicméně, odhadnutý parametr pro proměnnou DPPOS je kladný – podle toho tedy 
                                                 
76 Připomeňme omezení, jež plynou z použití zástupné proměnné pro „množství poskytnutých investičních 

pobídek“, diskutovaná na počátku této kapitoly.  
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„nabídka“ investičních pobídek stoupá s rostoucí sazbou DPPO v konkurenční zemi. Tato 

skutečnost je ovšem v rozporu se závěry obou našich abstraktních modelů.  

 Podobně překvapivá je rovněž zjištěná pozitivní závislost mezi velikostí trhu (pro-

měnná HDP) a investičními pobídkami. Model minimální postačující investiční pobídky 

totiž implikuje, že vztah mezi těmito proměnnými bude opačný. Ani zde není interpretace 

výsledků zcela zřejmá – jednou z příčin však může být skutečnost, že velké decentralizo-

vané země (představme si například USA či Brazílii) mohou zažívat silnou vnitrostátní 

pobídkovou soutěž mezi jednotlivými regiony (viz Charlton 2003 nebo Oman 2000). Po-

tom jsou investiční pobídky „uměle“ vystupňovány – bez ohledu na skutečnost, že stát jako 

celek by si mohl dovolit poskytovat pobídky nižší (konzistentně s modelem minimální po-

stačující pobídky). 

 Empirie neprokazuje, že „nabídka“ investičních pobídek mezi členskými státy Ev-

ropské unie je nižší než v ostatních zemích, ba naopak zjišťujeme signifikantně intenziv-

nější soutěž uvnitř EU. Toto zjištění podporuje závěry modelu Albornoze a Corcose 

(2005), jenž byl diskutován v kapitole 3, a může také napovídat, že omezení investičních 

pobídek (v rámci regulace státní pomoci) ze strany Evropské komise nemusí být příliš 

efektivní.  

 Naše zástupná veličina pro spillovers se neukázala být pro vysvětlení investičních 

pobídek signifikantní, ovšem jsme daleci činit z této skutečnosti přehnané závěry – kvanti-

fikovat nepřímo efekty FDI je skutečně velice obtížné. Náš výsledek je možno interpreto-

vat pouze tak, že potenciál země pro získání spillovers z FDI, změříme-li jej úrovní HDP 

per capita, není signifikantní pro nabídku pobídek.   

 Podíváme-li se na odhadnuté koeficienty proměnných, které jsme do regresního 

modelu přidali nad rámec našich abstraktních modelů, vidíme, že vyšší rizikovost dané 

země zvyšuje nabídku investičních pobídek. To může znamenat, že stát prostřednictvím 

pobídek investorovi svým způsobem kompenzuje zvyšující se nejistotu ohledně jeho inves-

tice. Investiční pobídky potom fungují jako svého druhu riziková prémie (vzpomeňme na 

diskuzi tržních selhání spojených s FDI v kapitole 2). 

Zároveň se ukazuje, že čím vyšší je intenzita vládní regulace trhu v zemi, tím nižší 

investiční pobídky země nabízí. Jak je to možné? Pokud značné množství investorů 

do země přichází s vidinou renty v podobě administrativního monopolu (toto se může týkat 

zejména investic prostřednictvím M&A), jejich požadavky na jiné druhy renty (například 

investiční pobídky) mohou být nižší. Je-li potom dohled vlády nad trhy slabý (a tedy i in-

tenzita regulace nízká), není stát schopen investorovi zajistit administrativní monopol a 
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musí poskytovat podstatné investiční pobídky. Jak podotýká například Bergsman (1999), 

samotná „ochrana“ odvětví, do kterého zainventuje MNE, může být považována za svého 

druhu investiční pobídku.   

Zbývající vysvětlující proměnnou je LABREL, tedy úroveň kvality vztahů na trhu 

práce v zemi – vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Podle odhadu našeho modelu 

existuje mezi LABREL a IP pozitivní vztah – lepší vztahy na trhu práce znamenají vyšší 

investiční pobídky. Nutno přiznat, že tuto vysvětlující proměnnou jsme do modelu zahrnuli 

především proto, abychom docílili lepšího „vysvětlení“ proměnné IP (a uspokojivého koe-

ficientu determinace77), a ekonomická interpretace odhadnutého parametru je poměrně 

obtížná.  

Vzpomeňme si však, že proměnná IP vznikla jako subjektivní manažerské hodno-

cení atraktivity pobídkových systémů – a do takového ocenění se mohou nepřímo promítat 

i jiné vlivy (mimo jiné i „bezproblémovost“ pracovního trhu té které země). Nechceme 

proto výsledky tohoto modelu přeceňovat – za důležitý a obhajitelný výsledek však pova-

žujeme, že klíčovou determinantou nabídky investičních pobídek v konkrétní zemi je její 

výše v zemi konkurenční. 

                                                 
77 Nicméně „uspokojivého“ koeficientu determinace (konkrétně 0,65) bychom ve finálním modelu dosáhli i 

při absenci této vysvětlující veličiny. 
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6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 
Motto: „Mnozí ekonomové opovrhují investičními pobídkami, považujíce je 

v nejlepším případě za transfery jednoduše ztrátové pro státní pokladnu a v nejhor-

ším za nákladné distorze, jež ve skutečnosti snižují celkovou hladinu výstupu. Na 

druhé straně, většina ředitelů agentur pro podporu investic nikdy nepoznala inves-

tiční pobídku, nad kterou by ohrnula nos.“  

Joel Bergsman78 

 

Programy investičních pobídek pro zahraniční investory bývají často terčem kritiky 

akademických ekonomů79, přičemž v posledních letech se (obzvláště v České republice) 

zatracování pobídek stalo poměrně módní záležitostí. Přitom je s podivem, nakolik málo 

kritických prací se zaměřuje na pravděpodobně nejslabší článek v „teorii investičních po-

bídek“ – realizaci pozitivních spillovers a možnosti jejich skutečné absorpce ekonomikou 

hostitelské země. Naopak, útoky oponentů bývají vedeny mnohdy z ideologického hlediska 

– investiční pobídky jsou často považovány za špatné apriori již proto, že jsou poskytovány 

státem, „přispívají k bytnění byrokracie“, „diskriminují české investory“ atd.  

 Tato práce není obhajobou investičních pobídek. Máme však za to, že povaha pro-

blému je o poznání subtilnější, než jak naznačuje prostá otázka: „Investiční pobídky – ano, 

či ne?“ Proto jsme věnovali větší prostor rozboru realizace pozitivních externalit z FDI 

plynoucích, které jediné mohou poskytování „dárkových košů“ v podobě balíčků investič-

ních pobídek ekonomicky ospravedlnit.  

 Rešerše literatury v kapitole 2 ukazuje, jak složité je na základě dosud provede-

ných empirických studií vyvozovat jednoznačné závěry o existenci horizontálních spillo-

vers. Některé novější práce dokonce naznačují, že horizontální spillovers mohou být snad-

no negativní – a celkový obrázek je potom v nejlepším případě smíšený. Zdá se tak, že 

jedině vertikální spillovers nám nabízejí pevnější rationale pro poskytování investičních 

pobídek. V této oblasti je ovšem nezbytně nutný další výzkum, existujících studií je proza-

tím poskrovnu. 

 Hlavním záměrem této práce bylo přispět k lepšímu pochopení fenoménu investič-

ních pobídek prostřednictvím studia jejich determinant. V kapitolách 3 a 4 jsme představi-

                                                 
78 Bergsman 1999, str. 1 (překlad autor). 
79 Ovšem nejen jich. 
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li dva jednoduché matematické modely, které se lišily v některých předpokladech, přístupu 

a ve způsobu formalizace problematiky. 

 Model minimální postačující investiční pobídky byl řešen primárně z pohledu za-

hraničního investora. Úkolem vlády bylo pouze stanovit takovou úroveň pobídek, aby ne-

ztratila relativní konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Odvodili jsme, že 

na rovnovážnou úroveň pobídek má zásadní vliv jak štědrost pobídkových systému konku-

renčních zemí, tak sazba DPPO v zemi a velikost jejího trhu.   

 Model optimální investiční pobídky jsme řešili z pohledu státu maximalizujícího 

společenský užitek. Nejdůležitější závěry z tohoto modelu plynoucí zahrnují jak signifi-

kanci spillovers pro vysvětlení optimální úrovně investičních pobídek, tak nevýznamnost 

sazby DPPO (v kontrastu s předchozím modelem). Konstatovali jsme, že koluzní dohoda 

mezi jednotlivými státy o omezení poskytování investičních pobídek by sice vedla 

ke všeobecnému zvýšení užitku zúčastněných zemí, avšak vzhledem k sociálnímu dilematu 

s tímto problémem spojenému je takové řešení (bohužel) nepravděpodobné.  

Diskutovali jsme rovněž problém, jak oba modely integrovat – dospěli jsme 

k závěru, že soutěž „s využitím všech zbraní“, čili volná konkurence mezi producenty in-

vestičních pobídek, povede k uplatnění pobídkových schémat podle modelu minimální 

postačující investiční pobídky. Naopak, je-li jejich nabídka regulována (například zákazem 

ad hoc pobídek), rovnovážná úroveň odpovídá modelu optimální investiční pobídky.  

 V kapitole 5 jsme se pokusili ověřit naše hypotézy na reálných datech. Empirie 

ukazuje, že úroveň poskytování investičních pobídek je pozitivně závislá na atraktivitě 

pobídek v konkurenčních zemích, ovšem sazba DPPO v zemi poskytující investiční pobíd-

ky v tomto modelu není pro jejich vysvětlení signifikantní. Z toho jsme vyvodili, že soutěž 

mezi zeměmi v našem vzorku skutečně existuje, nicméně odpovídá spíše modelu optimální 

investiční pobídky. Ačkoli tedy nemůžeme zamítnout slabou hypotézu pobídkového soupe-

ření (soutěž podle definice zde existuje), silnou hypotézu soutěže zamítáme – soutěž není 

natolik intenzivní, aby probíhala podle modelu minimální postačující pobídky. 

 Další výzkum se podle našeho názoru musí soustředit zejména na průkaznou identi-

fikaci vertikálních spillovers z FDI, rozbor determinant investičních pobídek s využitím 

bohatších vzorků panelových dat – a v neposlední řadě na analýzu efektivnosti jednotli-

vých typů investičních pobídek. Například v souvislosti s českým programem by bylo za-

jímavé zamyslet se nad tím, zda jsou daňové prázdniny skutečně optimální formou pobíd-

ky a jestli by nebylo výhodnější nahradit je delší, ale pouze částečnou slevou na dani (tak, 

aby byla zachována investorova zisková parita z kapitoly 3). Na atraktivitě ČR pro zahra-
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niční investory by se tak nic nezměnilo, ovšem vzhledem ke známé tendenci MNE optima-

lizovat celkovou daňovou povinnost (a mimo jiné tedy také „přesouvat“ zisky do poboček 

v zemích s nižším zdaněním prostřednictvím transferové cenotvorby) by příjmy státního 

rozpočtu s jednotlivými investicemi spojené mohly být, za jinak stejných podmínek, vyšší 

než doposud.  
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