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ABSTRAKT:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem a rozborem suverénních fondů. Snaží se
analyzovat a popsat tento v současnosti významný, ale málo známý státní investiční
nástroj a to z širokého spektra různých hledisek. Obecným cílem práce je představení
tohoto relativně neznámého nástroje a postižení jeho geografických, geopolitických i geoekonomických aspektů. K tomu práce využívá poznatků z převážně zahraniční odborné
literatury, které jsou následně rozebírány a diskutovány. Práce zkoumá vliv suverénních
fondů na stabilitu světového finančního systému, otázku jejich transparentnosti, investiční
strategii, cíle a vývoj těchto charakteristik v čase.
Klíčová slova: suverénní fond, světový finanční systém, kapitál, investiční strategie.

ABSTRACT:
This thesis deals with the study and analysis of Sovereign Wealth Funds. It tries to
analyze and describe the currently significant but little-known state investment tool and
from a wide range of different perspectives. The overall objective of this work is to present
and express a relatively unknown tool and its geographical, geopolitical and geoeconomic aspects. This thesis uses the findings from a largely foreign literature, which are
then analyzed and discussed. The work examines the influence of Sovereign Wealth
Funds on the stability of the global financial system, the question of transparency,
investment strategy, objectives and development of these characteristics over time.

Key Words: Sovereign Wealth Funds, global financial system, capital, investment
strategies.
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Slovníček pojmů:
finanční systém (FiS) - „originálně strukturovaný a pro každou zemi jedinečný prostor, v
němž jsou realizovány finanční služby― (Chalupecká 2010, s. 27). Konkrétněji jde podle
práce Sůvové (1997, cit. v Chalupecká 2010, s. 27) o „institucionální mechanismus
vytvořený ve společnosti proto, aby produkoval a poskytoval finanční služby a alokoval
finanční zdroje.― Důležité je také upozornit, že nefunguje pouze na státní úrovni, ale i
mezinárodní a globální úrovni a jeho součástí jsou také legislativní pravidla usměrňující a
zabezpečující pohyb finančních prostředků mezi jednotlivými subjekty.
hedge fond – je soukromý investiční fond využívající široké palety investičních strategií
(často s vyšší mírou rizika), kterou umožňuje významná volnost manažera ve správě
společných aktiv. Často využívá spekulací na trhu a jeho cílem je sledování absolutního
zisku, čímž se odlišuje od většiny ostatních institucionálních investorů. Rovněž hojně
využívají půjček.

private equity fondy - jsou kolektivní investiční nástroje specializující se na hledání
začínajících, nebo zaběhnutých perspektivních společností, jejichž akcie nejsou prozatím
obchodovatelné na burze. Často skupují podíly v těchto firmách (s významným využitím
půjček) a po určité době se ziskem prodávají.
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1. Úvod
V současné neklidné době jsme svědky hospodářského rozmachu některých
rozvojových zemí světa. Hlavní pozornost se v tomto ohledu zaměřuje na oblast jižní a
východní Asie. V centru diskusí se pak nejčastěji objevují Čína a Indie, nebo tzv. asijští
tygři. Některé z těchto zemí jsou výrazně exportně orientované a mají přebytek obchodní
bilance dostatečně veliký, že jsou schopny zisky plynoucí z vývozu svého spotřebního
zboží akumulovat a to například ve formě devizových rezerv. Další skupinou rozvojových
zemí, která je schopna akumulovat významnější množství financí, jsou země, jejichž
export je založen na vývozu nerostných surovin, jako je například ropa. Kladný stav
financí se dá využít mnohými způsoby. V poslední době v zahraničí často diskutovanou a
stále více využívanou příležitost skýtají tzv. suverénní fondy (SF) neboli státní investiční
fondy1.
SF lze charakterizovat jako výhradně státní investiční nástroj zřízený za účelem
zhodnocení svěřeného státního majetku a jeho následného využívání. Problematika SF
se z pohledu geografického studia nachází na pomezí finanční a politické geografie, což
je dáno hlavně její finanční a politickou podstatou. Tedy jedná se o jakousi státní obdobu
ekonomického investora operujícího na světových finančních trzích, jehož „cílem je zisk―.
Fondy dnes hrají významnou roli na poli mezinárodních kapitálových trhů a v budoucnu se
očekává, že jejich význam poroste. Růst důležitosti SF s sebou přináší i určité problémy
spojené s charakterem jejich vlastnictví. Vlastníky fondů jsou totiž jednotlivé státy, což je
principiálně odlišuje od ostatních účastníků operujících v tržní ekonomice. Ačkoliv ani
dnes nejsou operace státu v hospodářství omezeny na jeho regulaci a udržení funkčnosti,
tedy stát je vlastníkem, či spoluvlastníkem mnohých domácích společností, novinkou se
stávají jejich zahraniční ekonomické aktivity. Ty byly v minulosti omezené na operace
centrálních bank s devizami a státními dluhopisy, nyní však prostřednictvím SF zasahují
hlouběji do národní ekonomiky.
Většina států vlastnící SF se vyznačuje poměrně nízkou mírou demokracie. To
společně s různou mírou transparentnosti ve vedení fondů (často malou) vyvolává
bezpečnostní obavy v zemích přijímajících jejich investice. Otázkou totiž je, do jaké míry
investice sledují čistě ekonomické zájmy. Neboli, nesnaží se státy skrze tyto investice
dosáhnout jiných např. geopolitických zájmů? Jsou-li jejich investice viděny jako ohrožení,
tak zprostředkovaně ohrožují fungování volného trhu, neboť mohou spustit vlnu
regulačních opatření. Protekcionismus by negativně (podle dnes platného názoru) ovlivnil

1

Toto jsou nejpoužívanější české překlady anglického slova Sovereign Wealth Fund (SWF).
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samotnou ekonomiku země přijímající kapitál, ale důsledky by pocítily i země, které ho
poskytují.
Problematika SF se v současnosti vyznačuje velmi dynamickým charakterem vývoje.
Snad nejlépe lze tento vývoj ukázat na nárůstu celkových aktiv SF. Zatímco ještě v roce
2006 se celková hodnota SF odhadovala ve výši kolem 2,8 bilionu USD (Maslakovic
2008) o 3 roky později se spravovaný majetek odhadoval na 3,8 bilionu USD (Maslakovic
2010). A odhad pro rok 2012 je 5,5 bilionu2 USD, což je ekvivalent současného ročního
HDP Japonska. Výrazný nárůst je možné pozorovat i v počtu existujících fondů a mnohé
státy založení fondů vážně zvažují (Angola, Mongolsko, Indie). Dynamický vývoj,
neznámost a rozporuplný charakter SF spolu s objemem a nárůstem aktiv, oprávněně
přitahují pozornost badatelů, a proto se budu tomuto v Česku zatím spíše neznámému
tématu věnovat i v této práci.
S ohledem na limity vyplývající z množství i „kvality informací― (viz kapitola č. 2) a také
relativní neznámost problematiky suverénních fondů, je hlavním a obecným cílem práce
představení základních rysů SF společně s jejich geo-ekonomickými a geopolitickými
důsledky ovlivňujícími globální politickoekonomický systém, či jeho nižší úrovně (národní
systémy). Práce je také diskuzí nad odlišnými aspekty SF a pokusem o zdůraznění a
hledání geografické podstaty v těchto oblastech. Dílčí cíle a studované otázky pak
odpovídají níže popsanému zaměření jednotlivých částí. Základní kapitoly vlastní práce
jsou uspořádány následovně:
Kapitola 2. představuje problematiku dat a výzkumu, včetně problému rozdílného
vymezení samotného pojmu SF. Cílem kapitoly 3. je seznámit čtenáře s prostředím, ve
kterém se suverénní fondy pohybují a také ukázat na relevantnost studia finančního
systému pro geografii. S ohledem na skutečnost, že jsou suverénní fondy jeho součástí.
Kapitola 4. je pak souhrnem základních informací o SF. Obsahuje jejich různé definice,
členění, znaky a popisuje jejich základní vývoj. Kapitola 5. relativně podrobně rozebírá
vnitřní organizaci fondů, tedy podmínky jejich správy, ale také jejich investiční strategii,
včetně geografické alokace. Zvýšený důraz zde kladu na problematiku domácích investic,
které považuji za důležité, přesto opomíjené. Kapitolou 6. začíná hlavní diskusní část
práce. Snažím se v ní rozebrat obavy ze SF a zásadní problém jejich rozdílné
transparentnosti, jejíž nedostatek pak živí tyto obavy. V souvislosti se strachem kolem SF,
vznikají různá regulační opatření mj. „autoregulačního― charakteru. Otázku, kterou si tedy
pokládám, je, jak moc jsou tato samoregulační pravidla účinná? Dalšími výzkumnými
2

Jiné odhady předpovídaly až 12 bilionů USD (Das 2007), tyto odhady, ale počítaly se skutečností,

že země převedou mnohem více devizových rezerv do SF. Při konstantním vývoji jsou dnes
nereálné.
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otázkami, na které se pokouším nalézt odpověď, jsou: Ohrožují SF finanční stabilitu, nebo
jsou tyto obavy neoprávněné? Existuje vztah mezi transparentností fondu a úrovni
demokracie státu, který tento fond zřídil? Tématem poslední kapitoly před závěrečným
shrnutím, je otázka, zdali a jaký vliv měla na SF a jejich strategii nedávná celosvětová
hospodářská krize? Tedy, změnily SF svoji strategii, nebo ne? Měly SF v této krizi spíše
stabilizační roli, nebo jejich konání vedlo k prohlubování krize?

2. Metodické poznámky a problematika dat
Základem práce je analýza dostupné odborné literatury od různých autorů a popisné
vyhodnocení základních dostupných dat k dané problematice. Hlavním zdrojem informací
se stala zahraniční literatura (Balding 2008, Beck, Fidora 2008, Bortolotti a kol. 2008,
Singh 2008, Drezner 2008, Fernandes 2009 aj.), neboť domácích prací na toto téma je
prozatím velmi málo. V podstatě vím pouze o 2 studiích odbornějšího charakteru –
Sedláček (2010) a Ander (2010).
Vzhledem k charakteru suverénních fondů je také obtížné získat přístup k jiným než
literárním pramenům. Neexistence závazného mezinárodního, právního a metodického
rámce pro zveřejňování informací týkajících se jednotlivých SF, ztěžuje objektivitu a
možnosti jejich hodnocení. Přestože v současnosti existuje pozitivní trend směrem k větší
otevřenosti a zveřejňování dat širší veřejnosti, je stále patrná nekonzistence v jejich
odhalení. Problémy také mohou být způsobeny odlišnostmi v chápání samotného pojmu
SF, neboť jeho vymezení není jednoznačné. Na různý rozsah vymezení pojmu SF
upozorňují např. Balding (2008), nebo Bortolotti a kol. (2008), kteří v této souvislosti
ukazují na rozdílnosti ve výsledných odhadech nebo výpočtech velikosti majetku fondů.
Jindy situaci komplikují nezveřejněné základní informace týkající se často nejdůležitějších
SF. Studie zabývající se SF jsou pak nuceny snažit se tyto kvantitativní informace, jako
jsou např. skutečná velikost aktiv SF, struktura jejich aktiv, roční hospodaření a investice
atd., odhadovat. Zkoumá-li tedy odborník SF na základě kvantitativních metod, používá k
tomu vždy neúplné statistické soubory dat. Případné chybějící údaje se výše uvedení
autoři pokoušejí odstranit použitím mnoha alternativních databází. Srovnávání různých
datových souborů naráží na další problémy, jako jsou: absence časové i subjektové
totožnosti souborů, nebo již zmíněná rozdílná metodika jejich vzniku.
Vedle základní deskripce existujících informací jsou v této práci využity i některé
složitější indikátory jako je Linaburg – Maduell index transparentnosti (LMT index). Jde o
kompozitní ukazatel využívající deseti různých hledisek průhlednosti SF, na jejichž
základě hodnotí transparentnost jejich chování a řízení. Tento ukazatel byl vytvořen
11

Sovereign Wealth Fund (SWF) institutem z Las Vegas v USA. Jiným použitým ukazatelem
je index úrovně demokracie (DEM) vytvořený The Economist. DEM je stručně popsaný v
Přílohách na konci práce.

3. Finanční geografie a světový finanční systém

Na začátku této práce bych rád přiblížil, nebo spíše načrtl, fungování dílčí součásti
světového3 ekonomického systému, kterou je finanční systém (FiS). Takový obecný úvod
považuji za důležitý, neboť FiS představuje základní manévrující prostor, ve kterém
probíhají finanční operace zkoumaných SF.
Zkoumání „geografie― objevující se ve FiS je předmětem zájmu některých zahraničních
geografů, jako jsou například Gordon Clark, Ashby Monk z Oxfordské univerzity nebo
švédský geograf Risto Laulajainen ale i mnoho dalších. Ti všichni se věnují speciální
geografické disciplíně - finanční geografii. Ta je důležitou součástí ekonomické geografie
a má asi nejblíže ke studiu SF. Z českých autorů zabývajících se finanční geografii, nebo
také geografii peněz bych jmenoval např. Pavla Csanka. V této souvislosti však musím
dodat, že i mnoho dalších českých geografů se zabývá dílčími částmi FiS, nicméně z
pohledu regionální politiky.
První rovinou vědeckého zájmu finanční geografie je deskripce prostorového
rozmístění finančních center a institucí. V mém konkrétním případě jde o studium SF,
které jsou jedním z mnoha subjektů zapojených do FiS.

Druhou dimenzí je analýza

vzájemných prostorových interakcí subjektů FiS, jako je sledování toků kapitálu nebo
plateb, jejich omezení regulačními orgány a dopad těchto omezení na tyto toky. Patří sem
také studium prostorové determinace řídící moci (tj. rozmístění a cesta „řídícího řetězce―
od sídla headquaters k místní pobočce) a její rozhodování. V neposlední řadě také
prostorové důsledky vzájemných konkurenčních nebo kooperačních vztahů (popř. střetů)
mezi jednotlivými účastníky FiS, ale i subjekty „stojícími mimo FiS―. „Poslední― oblastí
zájmu geografa jsou procesy. Ty v podstatě vycházející z předešlých dvou zmíněných
dimenzí. Konkrétním procesem může být studium vývoje finančních center. Neboli jakým
způsobem lokální (popř. národní) podmínky společně s působením okolního světa
ovlivňují růst nebo pád konkrétních finančních center, ale především jaký dopad na tento

3

Základní charakteristiky zde popsané platí obecně. Tedy nemusí se nutně vztahovat na globální,

nebo mezinárodní úroveň. To samé platí pro „světový― finanční systém.
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vývoj má změna vstupních parametrů. Nemusí se však jednat jen o finanční centra, ale
obdobně lze zkoumat vznik a rozvoj specifických finančních nástrojů a institucí (tedy i SF).
Ještě předtím, než začnu popisovat fungování FiS, bych rád upozornil, že v tomto popisu
budu vycházet z ekonomického vymezení FiS. To se následně pokusím doplnit o
geografický pohled viděný očima finanční geografie.
Silné propojování národních hospodářství vzájemnými geo-ekonomickými vztahy
probíhá nejen v sektoru mezinárodního obchodu (směna zboží, služeb a nehmotného
majetku), nýbrž i v sektoru výroby - dochází k mezinárodní dělbě práce za účelem
efektivnější výroby s využíváním specifických potenciálů různých oblastí. Tyto sektory
nadnárodního hospodářství jsou v kapitalistickém uspořádání světa vzájemně propojené
a tato propojenost se rozšiřuje a zintenzivňuje postupující globalizací. Spojení by se ale
těžko obešlo bez „třetího sektoru―, kterým je „světový― FiS. Ten zabezpečuje na základě
právních norem a jiných regulačních prostředků funkce, jako je umožnění platebního
styku a přesun volného kapitálu mezi věřitelem („investorem―) a dlužníkem. Jinými slovy
se jedná o platformu pro realizaci finančních transakcí všeho druhu (Chalupecká 2010).
Současný světový FiS je výsledkem dlouholetého vývoje. Jehož nejdůležitějšími etapami
byla postupná liberalizace finančních trhů a devizových transakcí mezi stále větším
počtem zemí. Dále zvýšení objemu a množství transakcí (s dominancí bezhotovostních) a
v neposlední řadě také vznik nových finančních inovací spojených s technologickým
vývojem (Chalupecká 2010, Helleiner 2009).
Důležitými fenomény FiS jsou:
1) bankovní systém4 – je legislativně a funkčně vymezený prostor i mechanismus, v němž
se uskutečňují operace bank, z nichž nejdůležitějšími (alespoň pro účel této deskripce)
jsou zprostředkovatelské služby, jako je zajištění platebního styku, nebo přesun kapitálu.
Ty logicky probíhají na principu ziskovosti – banka (i věřitel bance) půjčují na úrok.
2) finanční trh5 – ekonomický mechanismus, ve kterém dochází ke střetu nabídky a
poptávky po kapitálu, tedy směně jeho různých forem, která je zajištěná určitým
legislativním rámcem, obecně teritoriálně odlišným. Pro upřesnění musím dodat, že
součástí finančního trhu jsou různé zprostředkovávající organizace (tedy např. banky),
které za provizi zjednodušují směnu kapitálu.
4

Jde o autorovu vlastní definici.

5

Jde o autorovu vlastní definici, která vychází informací nalezených v rigorózní práci (Chalupecká

2010, s. 29 - 33).
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Chtěl bych také zdůraznit, že kapitál jako zásadní část finančního trhu je
zprostředkovaně významným prvkem FiS. Chápu ho jako jednu z nejdůležitějších sil
zapojených v současné lidské snaze formovat a „efektivně― (myšleno ekonomickým
pohledem!) využívat socioekonomický prostor a jeho zdroje. Tedy jinými slovy kapitál
podle mě umožňuje lidem přetvářet krajinnou sféru a to se všemi klady i negativy.
Kostra FiS je tvořena sítí vzájemně propojených heterogenních institucí (např. bank,
pojišťoven, burz, mezinárodních, státních, investičních či jinak specializovaných a
doplňkových organizací nebo fondů zapojených v poskytování finančních služeb, popř.
jejich regulaci). Rozložení sídel a poboček těchto subjektů, není rovnoměrné, ale dochází
ke geografické koncentraci v centrech. Centra záměrně neupřesňuji, neboť se nemusí
jednat jen o sídelně významná střediska dané měřítkové úrovně (svět, makroregion, stát
atd.), ale i o místa s kumulací ostatních příznivých faktorů. Konkrétně narážím na
existenci tzv. „daňových rájů― lokalizovaných v malých knížectvích, nebo souostroví např. v Karibiku. Ty jsou však onou výjimkou potvrzující pravidlo, přestože geograficky
zajímavou. Nicméně nejdůležitější světová finanční centra skutečně nalézáme v sídelně
významných střediscích. A to díky schopnosti, že tato centra na sebe vážou potřebné
výchozí podmínky tj. akumulační výhody (dopravní uzly, koncentrace kvalifikované
pracovní síly, infrastruktura, sídla headquaters firem aj.) důležité pro vznik finančních
center. Důležité jsou ale i další specifické podmínky, např. odvozené z historického
vývoje. Význam finančních center je pro fungování světového FiS (též nižších úrovní)
zásadní, neboť se jedná o uzly dynamické sítě, kde se soustřeďuje kapitál a moc
rozhodovat o jeho následné redistribuci. Tedy dostupnosti finančních prostředků z
hlediska územního, ale též z pohledu rozdělení mezi ekonomickými subjekty. Mimoto je
„přeposílání peněz― výhodným byznysem. Například je odhadováno, že „celých 7 %
britského HDP6 pocházelo (…) z jedné čtvereční míle zhruba obklopující „City― finanční
centrum― v Londýně (Fairlamb 1999, cit. v Kaufman 2000, s. 2).

Moc rozhodovat na

mezinárodní úrovni vychází z faktu, že v nich sídlí mnohé mezinárodní banky, ale svá
sídla v nich obvykle mají i ostatní významné subjekty vstupující do FiS. Tedy subjekty
strany nabídky, nebo poptávky po kapitálu a zprostředkovatelé transferu, či doplňkových
služeb. Důležité je vidět víceúrovňovost a organičnost celého systému, kdy systémy
nižšího řádu tvoří systém řádu vyššího, vše se pak spojí v jeden světový FiS. S rostoucí
úrovní FiS roste i moc finančních center (subjektů v nich sídlících) rozhodovat o větším
objemu kapitálu.

6

Pravděpodobně v roce 1999.
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Daný nástin je však potřeba ještě poupravit a to o existenci státu a jeho politické moci.
Bez uvolnění bariér bránících nebo omezujících toku kapitálu z moci státu, by nebylo
fungování takového FiS možné. Obdobně by nefungoval současný FiS, pokud by
neexistovala geopolitická rovnováha a stabilita celosvětového mocenského systému, tedy
„mír mezi zúčastněnými státy―, který poskytuje prostor pro rozvoj jednotlivých ekonomik a
následně i rozvoj finančních služeb (Laulajainen 2003). „Stabilita― světa vychází obecně
ze suverénní moci státních jednotek a ty dnes volí spíše mírové formy souboje. Tím se
dostávám ke skutečnosti, že ekonomika a politika jsou vzájemně úzce spjaty a ovlivňují se
navzájem. K usnadnění realizace procesu státní deregulace v oblasti toku kapitálu a
dohledu nad mezinárodní regulaci byly ustanoveny mezinárodní organizace (typu MMF).
Ty dnes hrají významnou roli v „regulaci― světového FiS. Ovšem lze spekulovat o jejich
úplné nezávislosti na politické moci.
Vedle nerovnoměrné lokalizace finančních služeb, hierarchizace center a s tím
propojené vnitřní hierarchizaci řízení některých nadnárodních koncernů (v tomto případě
bank), lze objevit podobnou diferenciaci v platnosti různých legislativních pravidel
upravujících FiS, pestrosti odlišných forem kapitálu (např. v oblasti finančních
instrumentů) a zřejmě i dalších skutečnostech. Teritorialita a místo mají svůj význam ve
FiS a mohou být tématem zájmu geografů.
Rád bych upozornil, že výše popsaný náčrt FiS je opravdu pouze náčrtem, neboť
skutečné fungování systému je mnohem složitější a komplexnější a nebylo by v mých
silách ho zde náležitě popsat, natož s ohledem na současnou komplikovanou
geopolitickoekonomickou situaci světa.

4. Suverénní fondy – základní charakteristika
4. 1. Definice SF
Autorem samotného pojmu SF je Andrew Razanov, který termín formuloval v roce
2005 (Bortolotti a kol. 2008). Přesto samotné vymezení pojmu SF, v češtině též
označovaným jako státní investiční fond, je nejasné. Existuje bezpočet různých definic,
lišících se v rozsahu a vymezení pojmu. Výzkumníci se tedy potýkají s problémem, jaké
státní ekonomické institucionální nástroje je možné ještě zařadit pod hlavičku SF, a které
nikoliv.
Například Mezinárodní měnový fond (Allen, Caruana 2008, s. 26)7 definuje SF jako:

7

Použit překlad Sedláčka (2010, s. 7).
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„Státní investiční fondy (SIF) jsou investiční fondy, nebo uskupení majetku pro zvláštní
účel, vlastněné vládou. Jsou vytvořeny pro makroekonomické účely. SIF drží,
spravují nebo administrují aktiva pro dosažení finančních cílů a využívají řadu
investičních strategií, které zahrnují investice do zahraničních finančních aktiv. SIF
jsou obvykle zřízeny z přebytků platební bilance, operací s oficiálními zahraničními
měnami, výnosů z privatizace, fiskálních přebytků a příjmů, které jsou výsledkem
exportu surovin.“
Zde je potřeba upřesnit, že výhradními vlastníky SF nemusí být jen stát, ale i nižší
správní jednotka, například provincie. Takovéto „regionální― fondy vlastní např. v Kanadě
– provincie Alberta, v USA státy Aljaška, Alabama, N. Mexiko, Wyoming, nebo v SAE
jednotlivé emiráty- Abu Dhabi, Dubaj (viz Tab. č. 1).
Další definicí může být:
„SF je státem vlastněný a kontrolovaný (přímo nebo nepřímo) investiční fond,
bez žádných dalších vlastnických závazků či povinností k jinému subjektu investující svá
finanční aktiva v krátkodobém nebo dlouhodobém investičním horizontu podle zájmu a
cílů suverénního sponzora“ (Clark, Monk 2009, s. 2).
„Pod pojmem suverénní fond můžeme v jeho nejširším smyslu chápat, každý právní
subjekt ve vlastnictví státu zaměřený na umísťování kapitálu za účelem jeho zachování,
respektive zhodnocení pro budoucí potřeby státu. V nejužším slova smyslu chápeme pod
tímto pojmem fondy tvořené z rozpočtových přebytků, anebo přebytků obchodní bilance
státu“ (Cmorej, Pauhofová 2010, s. 5).
Sám bych SF definoval jako státem vlastněné investiční fondy, které v různém poměru
investují doma i v zahraničí. Sledují obvykle dlouhodobý investiční horizont a jsou
financovány výhradně státními zdroji. V konkrétním účelu vzniku se navzájem liší, ale
společně slouží jako zhodnocený finanční zdroj umožňující řešení budoucích problémů.
Mnohé další definice lze nalézt v dalších pracích Balding (2008), Allen (2008) aj.

4. 2. Podstatné znaky
Shrnu-li podstatné znaky SF, dojdu k závěru, že SF jsou státní investiční fondy
různého typu a účelu. V práci autorů Gilson, Milhaupt (2008) se lze setkat s umisťováním
SF do kontinuálního prostoru mezi centrální banky na jedné straně a státem vlastněné
16

společnosti na straně druhé. Toto dělení je založeno na odlišnostech v investičních
strategiích a charakteru těchto státních institucí.
SF jsou financovány ze státních zdrojů, které mohou, ale nemusí být diverzifikovány.
Přestože fondy nemusí být financovány pouze jedním zdrojem, obvykle mezi nimi jeden
převládá. Podle původu financí proto SF dělíme na komoditní, jež jsou dominantně
zásobeny zisky z vývozu a prodeje přírodního bohatství, a nekomoditní, jejichž podstatou
je existence kladné obchodní bilance vzniklé exportem převážně spotřebního zboží. Zde
bych zdůraznil, že kladná obchodní bilance nutně potřebuje svůj protipól v negativní
bilanci jiných států, tj. takových států, kde převládá dovoz zahraničního zboží (tj. i
komodit). Konkrétním příkladem takového státu jsou USA, které hrají významnou roli
v dovozu zboží z východní Asie, zvláště pak z Číny. Pro oba typy fondů je společné, že
jsou podstatně financovány z přebytečných zahraničních rezerv naakumulovaných
v důsledku přílivu devizových plateb (zboží je třeba uhradit). Přebytek deviz vyvolává
akutní potřebu přesunout alespoň část svých devizových rezerv do forem aktiv, které by
nebyly tolik závislé na směnných kurzech. Zvláště s ohledem na klesající hodnotu
amerického dolaru – hlavní rezervní měny světa. Jelikož směna zahraniční měny na
domácí za účelem domácích investic je z makroekonomických důvodů problematická (viz
kapitola 5. 3.), řešením by mohlo být právě zřízení SF.
Chtěl

bych

také

upozornit

na

„koncepci

dvou

odlišných

pojetí

role

státu

v kapitalistickém hospodářství – státního kapitalismu a jeho opaku - tržního kapitalismu―
(Gilson, Milhaupt 2008, s. 1346). V podstatě lze říct, že země se státním kapitalismem
(Čína, J. Korea, Singapur, Malajsie aj.) se vyznačují významnou rolí státu v ekonomice
(na rozdíl od tržního kapitalismu). Kromě regulačních opatření, je to hlavně jejich aktivní
účast skrze ovládané státní firmy. To je také důvod proč velká část devizových plateb
končí v rukou státu. Ten je často vlastníkem (popř. spoluvlastníkem), většiny významných
firem v zemi. Nejvíce se setkáme se státním kapitalismem v Asii. Proto nás s ohledem na
státní vlastnictví SF nepřekvapí, že v roce 2009 bylo 79 % celosvětových aktiv fondů
v držení asijských vlád. Z těchto 79 % připadalo 43 % na země Blízkého východu a 24 %
vlastnila Čína (Maslakovic 2010). Rozložení SF na základě velikosti spravovaných aktiv
ukazuje Mapa č. 2.
Vedle deviz mohou být zdrojem financování některých suverénních fondů fiskální
přebytky vlád (např. J. Korea a N. Zéland - viz Santiso, 2008). Části těchto přebytků
mohou pocházet ze zisků státem vlastněných domácích firem a podniků, anebo z
privatizace státního majetku (Malajsie, Austrálie - Santiso, 2008). Oddělení příjmů ze
státem vlastněných domácích firem pak může být na vládě nezávislým zdrojem financí
pro SF. Tohoto vyčlenění je dobré využívat v případech záporné rozpočtové bilance, která
je ve vyspělém světě častým problémem.
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Prvními státy kde vznikly SF, byly země Perského zálivu (ropný boom a následný příliv
finančních prostředků) a postupně se přidávaly jiné pro-exportně orientované asijské
země s výraznou rolí státu v národním hospodářství.
Devizové rezervy (včetně zahraničních dluhopisů) slouží centrální bance pro potřeby
monetární politiky, a proto je u nich kladen důraz na bezpečnost a likviditu. SF se naopak
nebojí investovat i do dalších finančních instrumentů8, nebo aktiv nefinančního charakteru,
jako jsou reality, nákupy podílů soukromých firem či komodity. Právě přechodem od
likvidnějších a bezpečnějších aktiv9 směrem k výnosnějším, ale i více rizikovým
investicím, se SF liší od tradičních zahraničních rezerv centrálních bank. Na druhou
stranu se pořád jedná o státní, tedy veřejné peníze, proto lze pozorovat snahu o omezení
rizika na co nejmenší možnou úroveň. Nejčastějším způsobem jak omezit riziko je
sledování tzv. dlouhodobého investičního horizontu10 spojeného s diverzifikovanou
strukturou investičního portfolia. Diverzifikace snižuje závislost na jednom zdroji, a tak
minimalizuje případné ztráty. Pravděpodobnost současného poklesu odlišných aktiv je
menší, než u poklesu jediného aktiva11. Snížení hodnoty aktiva tak může být
kompenzováno růstem jiného v investičním portfoliu fondu.
Mluví-li se o SF, většinou se předpokládá, že tyto fondy investují v zahraničí.
Významné jsou ale i domácí investice. Mnoho fondů umisťovalo svůj kapitál na vyspělé
trhy rozvinutých zemí, neboť ty poskytovaly investorům mnohem širší spektrum
investičních příležitostí, než jim obvykle mohly nabídnout místní regionální trhy. Ale není
to jen širší nabídka investičních příležitostí, která vedla k toku kapitálu do vyspělých zemí,
nýbrž i další důvody (viz kapitola 6. 4.). Pro zatím platí, že význam těchto trhů je zásadní,
objevuje se zde ale nový, odlišný trend. Roste význam geografické diverzifikace kapitálu,
což mj. znamená investování na místních regionálních trzích a rostoucí význam trhů v
rozvojových

zemích.

SF

tak

rozšiřují svoji

investiční pozornost

o

asijské

či

latinskoamerické země charakteristické podstatným růstem hospodářství. Dalším znakem
hlavního proudu SF je, že se nesnaží získávat rozhodující podíly aktiv v zahraničních
firmách. Naopak jsou zde jasné preference menších podílů v různých firmách. Domnívám
se, že tato investiční politika má přinejmenším další dimenzi a tou je omezení negativních
ohlasů (pozornosti) vůči SF v zemích, kam tento kapitál směřuje. Takto se totiž investice

8

Myšleny jsou různé druhy cenných papírů.

9

Což mohou být i státní dluhopisy zejména vyspělých západních zemí v čele s USA, příp. tzv.

indexové fondy (Drezner 2008).
10

Investice, jejíž splatnost končí nejdříve po 5 letech.

11

Navíc lze portfolio poskládat na základě záporných korelací některých položek portfolia a tím

dosáhnout stabilnějšího výnosu.
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lépe skryje před zraky „zuřivých novinářů― a populistických politiků hledajících vnějšího
nepřítele. Jejich cílem se jinak snadno stávají SF.
Některé vyspělé země (např. USA, Velká Británie, Austrálie, Německo aj.) mají
legislativu zabývající se investicemi, ta často vyžaduje zveřejňování investic, které vedou
k zisku určitého podílu v domácích veřejně obchodovatelných firmách. Zdali jsou obavy ze
SF odůvodněně, či neodůvodněně, je ale jiná otázka, kterou se pokusím zodpovědět
později.
Obvyklým znakem SF je také snaha oddělit tyto fondy od přímého vlivu vlád na
hospodaření a řízení fondů a tedy politických tlaků. V rámci státních institucí jsou fondy
„nezávislou― organizací, nebo spadají pod správu centrální banky. V takovém případě by
měly být finanční zdroje nějakým způsobem odděleny od zahraničních rezerv státu a
vedeny zvlášť. Státní dohled na hospodaření a řízení fondů je zajišťován prostřednictvím
systému legislativních pravidel definujících mechanismy řízení. Systém by měl obsahovat
definování odpovědnosti ve schvalovacích a výkonných procesech, určení způsobu
jmenování členů výkonných rad, způsoby financování a čerpání, jednoduše celkovou
organizaci SF (Das 2007). Definování pravidel řízení SF umožňuje státům využívat nejen
domácí kvalifikované úředníky a experty, ale i služeb externích poradenských firem ze
zahraničí (př. fondů ze Saudské Arábie, Norska).

4. 3. Dělení SF podle zdroje
SF většinou dělíme podle hlavního zdroje financování na komoditní a nekomoditní SF.
Komoditní fondy
Komoditní fondy jsou vývojově starší. V roce 2010 se jejich celková hodnota
odhadovala na 2,7 bilionu USD (Maslakovic 2011). Nejstarší z nich Kuwait Investment
Authority (KIA) byl založen v podstatě již v roce 195312. Hlavním účelem bylo
shromažďování a zhodnocování zisků plynoucích z exportu přírodního bohatství (finance
většinou plynou z těžebních a exportních poplatků za suroviny). Dominantní postavení
zde má vývoz ropy a plynu, který tvoří celých 60 % celkových zdrojů SF (Cmorej,
Pauhofová 2010).

Existují ale i fondy založené na jiných komoditách (Chile – měď,

Kiribati – fosfáty, Botswana – diamanty, Austrálie – železná ruda, bauxit aj. nerostné

12

Tento SF mnoho autorů (Drezner 2008, Fernandes 2009, Beck, Fidora 2008) považuje za vůbec

první moderní SF. Hildebrand (2007) ale dokonce zmiňuje jako prvního průkopníka SF francouzký
Caisse des dépôts et consignations založený v roce 1816.
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suroviny). Nicméně význam ropy a plynu ve struktuře finančních zdrojů komoditních SF
(KSF) je nepopíratelný a zřetelně se projevuje v jejich geografické alokaci. Proto se
významné KSF koncentrují do zemí, jako jsou státy Perského zálivu (viz mapa č. 3),
Rusko, Norsko, Libye, Nigerie, Aljaška. Ropa a v menší míře plyn mají nepostradatelnou
úlohu v běžném fungování globální ekonomiky, což se odráží i na světových trzích s
těmito komoditami. Rostoucí poptávka po energetických surovinách přináší obecně i
zvyšující se cenu těchto komodit, která je příčinnou výrazné akumulace finančních zdrojů
zejména ropných zemí během poslední dekády.
Fondy byly zakládány z mnoha důvodů, ale jedním z nejdůležitějších byla přehnaná
závislost hospodářství státu na exportu určité suroviny nebo surovin. Tato závislost
přinášela problémy (např. významné výpadky ve státním rozpočtu) v době nestability cen
dané

komodity.

Výpadky

státních

příjmů

obvykle

vedly

k nežádoucímu

makroekonomickému vývoji v zemi (jako je např.: zpomalení ekonomiky, zvyšování daní,
růst

nezaměstnanosti,

pravděpodobného

nárůst

poklesu

dluhové

směnného

zátěže,
kurzu,

zdražení

možné

dovozu

pozastavení

v důsledku
významných

rozvojových projektů atd.). V tomto ohledu jsou nejvíce ohroženy rozvojové a rozvíjející se
tržní ekonomiky s málo diverzifikovanou strukturou hospodářství (Das 2007). K ochraně
před důsledky nepříznivého vývoje cen komodit měly sloužit zahraniční rezervy13 nebo
strukturou aktiv jim podobné SF (tzv. stabilizační fondy)14, jež v nepříznivých dobách
přinášely potřebné finance. Jejich portfolia se proto nutně lišila od dnešních většinou
méně likvidních a na podíly ve firmách zaměřených SF. V takových fondech, resp. jejich
aktivech, bylo výrazně větší zastoupení dluhopisů, nebo deviz. Ochrannou funkci měly
striktní předpisy čerpání těchto fondů (pro doby růstu). Mechanismy a pravidla čerpání
byly odvozeny z nízkých cen ropy a kovů 90. let. To byl podstatný činitel kumulace
majetku fondů v dobách růstu cen po r. 2002 (Balding 2008). Samotný výrazný růst cen je
vedle omezeného množství nerostných zdrojů připisován hospodářskému rozmachu
dynamicky se rozvíjejících zemí (hlavně Číny), jejichž poptávka tlačí ceny nahoru. Nárůst
cen ropy a kovů zachycují graf č. 1 a graf č. 2. Grafy také zachycují náhlý a dočasný
pokles cen vyvolaný světovou hospodářskou krizí v druhé polovině roku 2008. Cena plynu
v celkovém pohledu roste, ale trpí větší rozkolísaností.

13

Devizové rezervy mají být i ochranou před útokem měnových spekulantů a rozkolísané volatilitě

měny.
14

Někteří autoři (např. Bortolotti a kol. (2008)) je za SF nepovažují.
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Graf č. 1: Vývoj měsíčních cen kovů (v %)
300
250
200
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100
50
0

cen. index
100 % = cena indexu v r. 2005

Zdroj: Index Mundi, 2011
Poznámky: index zahrnuje cenové ukazatele Fe, Sn, Cu, Zn, Pb, Ni a U za jednotlivé měsíce mezi
červnem 1996 a červnem 2011 (tj. např. rok 1997 značí červen 1997, nikoliv začátek roku).

Vedle ochranné funkce mohl být účelem založení fondu

mezigenerační transport

bohatství z neobnovitelných zdrojů. S rostoucím množstvím kapitálu KSF se také rozšiřují
jejich individuální cíle a účely. Proto je jejich budoucí využití rozmanité. Mohou být např.
použity jako určitá odpověď na demografické změny v populaci. Mohou sloužit k rozvoji a
diverzifikaci ekonomických odvětví s cílem snižování závislosti na vývozu komodit. Nebo
také mohou krýt potřeby fiskální politiky.
Nekomoditní fondy
Jsou ve srovnání s komoditními fondy vývojově mladší. Za nejstarší nekomoditní SF
(NSF) by se mohl považovat singapurský fond Temasek založený v roce 1974. Země
vlastnící tento typ fondů většinou nedisponují z hlediska podílu na HDP podstatnými
přírodními zdroji, a ani jejich ekonomika není závislá na exportu jediné nerostné komodity.
Jejich hlavní výhodou byl, a stále ještě je, export spotřebního zboží (oděvy, textil, obuv,
hračky) a elektrotechniky (elektronika, elektrotechnika). Ačkoliv mnohé tyto země
v současnosti investují do rozvoje inovací a high – tech technologií, jejích devízou je stále
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většinou levná pracovní síla. V struktuře hospodářství tedy převládají odvětví s relativně
vysokým podílem lidské práce.
Graf č. 2: Vývoj měsíčních cen ropy za 1 barel
140
120
100
80
60
40
20
0

cena [USD]

Zdroj: Index Mundi, 2011
Poznámky: cenou ropy se myslí průměr cen ropy Brent, texaské WTI a Dubai Fateh. Jako u grafu
č. 1 roky označují červnovou cenu příslušného roku.

Země NSF mají díky vývozu kladný běžný účet platební bilance, to znamená, že do
nich směřuje tok deviz. Dochází tak k hromadění devizových rezerv centrálními bankami a
to v takové míře, že se už dá hovořit o nadbytečných devizových rezervách15. Například
čínské devizové rezervy v roce 2008 činily o něco více než 1,5 bilionu USD z toho
„nadbytečných― bylo 1,1 bilionu USD (Sedláček 2010). Dnes podle posledních údajů (BC
2011) činí devizové rezervy Číny 3,2 bilionů USD. Z toho 2,2 bilionů není potřeba k plnění
obvyklých funkcí těchto rezerv (tato částka zhruba odpovídá ročnímu HDP Velké Británie).
Geograficky se NSF koncentrují do jihovýchodní a východní Asie (Čína, Jižní Korea,
Malajsie, Singapur). Z Latinské Ameriky stojí za zmínku brazilský Fundo Soberano do
Brazil (Sovereign Fund of Brazil). Toto rozmístění názorně vykresluje mapa č. 1
znázorňující distribuci fondů na základě jejich zdrojů. Pohledem na tyto země lze
konstatovat, že se jedná o exportní země, jež v minulosti těžily a těží z přílivu
zahraničního kapitálu. Staly se atraktivními destinacemi pro zahraniční investory. Příliv
15

Nadbytečné devizové rezervy se dají definovat jako rezervy, které přesahují součet celkového

krátkodobého vnějšího dluhu země a hodnoty 3 měsíčního importu (Beck, Fidora 2008, s. 14).
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kapitálu podpořil industrializaci, a proto se v dnešní době často hovoří o nově
industrializovaných zemích. Dalším faktorem ovlivňujícím následný vznik „dostatečných―
devizových rezerv v oblasti východní a jihovýchodní Asie byla Asijská finanční krize v roce
1997 (viz kapitola 4. 5.: Vývoj).
Důležitý je i předpokládaný vývoj podílu NSF na celkové kapitalizaci SF. Sedláček
(2010, s. 10) například očekává, „že podíl nekomoditních fondů na celkových aktivech SF,
který činil 37 % v r. 2007, dosáhne v roce 2015 až 50 %.― Obdobný vývoj potvrzuje i graf
č. 3 jen s trochu odlišnými čísly.

Graf č. 3: Vývoj celkových aktiv SF podle hlavního zdroje financování
6

bilionů USD

5
63,6 %
4

komoditní*
nekomoditní

3

70 %

64 %

68,3 %

2
1

66 % 66,3 %

77 % 72,3 % 70 %

66,1 %

65,3 %

66,3 %

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

* v grafu je zvýrazněn jejich procentuelní podíl na celkových aktivech SF.
Zdroj: Maslakovic 2011
Za upozornění stojí, že graf kromě podílu NSF znázorňuje vývoj celkových aktiv SF mezi
lety 2000 – 2010.

V grafu znázorněné podílové výkyvy NSF na celkových aktivech

jednotlivých druhů fondu bych do značné míry přikládal vzniku nových fondů. V podstatě
lze říci, že se podíl NSF na celkových aktivech fondů zvyšuje, tedy dochází k rychlejšímu
růstu NSF nežli KSF. Tento trend probíhá i přes současné vysoké ceny ropy, které však
výraznější nárůst podílu NSF tlumí.
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Mapa č. 1: Zdroje SF

Zdroj dat:
SWF institute 2011,
SWF news.com 2011,

Mapa č. 2: Velikost držených aktiv SF v mld. USD (rok 2011)

Zdroj dat:
SWF institute 2011,
SWF news.com 2011,
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Mapa č. 3: SF zemí Blízkého východu podle velikosti v mld. USD (rok 2011)

Zdroj:

vytvořeno

SWF institute 2011,

v programu

ArcMap verze 9.3, ESRI

SWF news.com 2011,

4. 4. Dělení SF podle účelů a cílů
Rozdělit SF můžeme také podle účelu, kterému mají sloužit. Takových dělení16 existuje
vícero, ale za nejvhodnější mě připadlo dělení MMF.
SF podle účelu – dělení Mezinárodního měnového fondu (Allen, Caruana, s. 5):
1) Stabilizační fondy - stabilization funds
Hlavním cílem je ochrana rozpočtu a ekonomiky před výkyvy cen komodit a volatilitě
vládních příjmů. Vzhledem k ochranné funkci těchto fondů je obvykle kladen větší
důraz na likviditu aktiv. Preferován bývá i krátkodobější investiční horizont. Významné
postavení má v zemích, jejichž rozpočet z podstatné části závisí na příjmech z prodeje

16

Jiné, mírně odlišné dělení používá Razanov viz Bortolotti a kol. (2008, s. 10).

25

surovin. Tento typ fondu vlastní např. Rusko, Alžírsko, Chile a Mexiko. Někteří autoři
tento druh fondů nezařazují mezi SF, (např. Bortolotti a kol. 2008).
2) Spořící fondy - savings funds
Snaží se převést část bohatství z neobnovitelných zdrojů budoucím generacím
prostřednictvím více rozrůzněného portfolia aktiv (Libye, Kuvajt, Aljaška).
3) Společnosti investující zahraniční rezervy17 – reserve investment corporations
Aktiva jsou stále počítána jako rezerva, ale jsou investována za účelem navýšení zisku
z těchto aktiv (Jižní Korea, Singapur).
4) Rozvojové fondy – development funds
Podporují socioekonomické projekty a programy průmyslového rozvoje země s cílem
dosáhnout vyššího růstu ekonomiky a sociálního rozvoje.
Financují budování infrastruktury, hospodářských odvětví, ale také podporují
vzdělávací a inovativní projekty. (Singapur, Malajsie, Venezuela)
5) Rezervní penzijní fondy – contingent pension reserve funds
Slouží k zajištění nespecifických penzijních závazků, financovaných z jiných zdrojů,
než

jsou

individuálních

příspěvky.

Tyto

transparentností v nakládání s majetkem.

fondy

se

obvykle

vyznačují

větší

A s jejich aktivním využíváním se počítá

spíše v budoucnu, než v současnosti (Norsko, N. Zéland, Austrálie, Irsko).
Truman (2008, s. 1) jehož definice SF je velmi široká, dělí tyto fondy na penzijní a
nepenzijní. Přičemž do penzijních zařazuje i veřejné penzijní fondy, tedy ty, do kterých
přispívají zaměstnanci nebo zaměstnavatelé přímo. Většina ostatních relevantních zdrojů
veřejné penzijní fondy mezi SF nepočítá, k čemuž se přikláním i já ve své práci.
Jak sami autoři zprávy Mezinárodního měnového fondu (Allen, Caruana 2008) uvádějí,
výše popsané cíle SF se často překrývají, popř. fondy sledují souběžně více cílů. Mnohdy
se účel fondů v čase změní, nebo jsou stávající cíle rozšířeny o další. Reakcí na tento
vývoj může být vznik oddělených účtů v rámci stávajícího fondu (jako je tomu v případě

17

Mnohé základní charakteristiky a definice suverénní fondy vyčleňují mimo devizové rezervy. Ale

ve skutečnosti mnohé fondy (např. SAFE, Hong Kong MA aj.) devizové rezervy spravují. Proto se
domnívám, že zahraniční rezervy mohou být rozděleny do různých oddělených podskupin, z nichž
ty, které jsou spravovány s větším důrazem na zisk a tím pádem i ochotou podstoupit větší riziko,
lze považovat za SF.
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singapurského fondu GIC), z nichž každý zajišťuje financování úže vymezeného cíle
(oblasti). Alternativní možností, je vedle zachování stávajícího uspořádání, vznik nového
SF. V takovém případě je většinou část aktiv původního fondu převedena ve prospěch
nového (Das 2007). Společnou vlastností všech SF je, že slouží vládám jako rezervní
nástroj umožňující lepší schopnost reakce na možné budoucí problémy (různé fiskální
výdaje).
Přehled současných SF s jejich hlavními charakteristikami zachycuje tab. č. 1. Tabulku
jsem doplnil o 2 ukazatele (LMT index a DEM). LMT index je ukazatelem transparentnosti
SF a DEM je ukazatelem míry demokracie příslušné země (viz Přílohy). Z důvodu
nedostatku

informací

nejsou

v

tabulce

zařazeny

fondy

z Kolumbie,

Taiwanu,

Turkmenistánu, Palestiny, Nigérie, Gabonu, Sao Tomé nebo Súdánu, které jsou mnohými
autory taktéž považovány za SF.
Poznámky k tabulce č. 1:
hodnoty vyjadřují konkrétní hodnotu ukazatele, červeně psané hodnoty zvýrazňují
maxima (nejstarší SF, největší podíl SF/HDP). Fond SAMA, nepovažuji (podobně jako
Balding 2008) za SF. Protože je ale běžně uváděn a s ohledem na jeho velikost, zařadil
jsem ho do tabulky. V případě Hongkongu, který je obvykle ve statistikách oddělen od
Číny je podíl SF/HDP vztažen k HDP Hongkongu. Písmeno N v některých polích tabulky
informuje, že daný údaj nebyl zjištěn. V případě libyjského fondu LIA nebo ruského NWF
je možné, že je jejich současná velikost podstatně menší. Rozdělení LMT indexu na 3
kategorie je mé vlastní upřesnění, nicméně jsem zachoval první kategorii určenou autory
indexu, tj. že SF s hodnotou 8 a více lze považovat za transparentní.
DEM

LMT

INDEX DEMOKRACIE

index

9,8 - plná demokracie

LINABURG - MADUELL INDEX

10 - dostatečně transparentní

6,2 - nedokonalá demokracie

6 - nedostatečně transparentní

5,9 - přechodný režim

4 - netransparentní

2,5 - autoritářský režim

129,9 - země jejichž SF je větší než roční HDP

PODÍL NA HDP [%]

PŮVOD ZDROJE

VZNIK

Ropa

- ropný, popř. ropný a plynný

1999 - SF vzniklé před r. 2000
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Tab. č. 1: Přehled suverénních fondů světa v srpnu roku 2011

Tab. č. 1: Přehled suverénních fondů světa v srpnu roku 2011
ZEMĚ

NÁZEV FONDU

VZNIK

PŮVOD
ZDROJE

VELIKOST
[mld. USD]

PODÍL NA LMT
DEM
HDP [%] index

SAE - Abu Dhabi

ADIA

1976 ropa

$ 627

207,70

3

2,5

NORSKO

GPF - Global

1990 ropa

$ 571,5

137,89

10

9,8

ČÍNA

SAFE Invest. Co.

1997 nekomod.

$ 567,9

9,66

2

3,1

SAUD. ARABIE

SAMA

-

ropa

$ 472,5

106,49

2

1,8

ČÍNA

CIC

2007 nekomod.

$ 409,6

6,97

6

3,1

KUVAJT

KIA

1953 ropa

$ 296

225,41

6

3,9

ČÍNA - Hong Kong

Hong Kong MA

1993 nekomod.

$ 292,3

129,91

8

5,9

SINGAPUR

GIC

1981 nekomod.

$ 247,5

111,14

6

5,9

SINGAPUR

Temasek

1974 nekomod.

$ 157,2

70,59

10

5,9

ČÍNA

NSSF

2000 nekomod.

$ 146,5

2,49

5

3,1

RUSKO

Nation. Welfare F.

2008 ropa

$ 142,5

9,73

5

4,3

KATAR

Quatar Invest. A.

2005 ropa

$ 85

65,64

5

3,1

AUSTRÁLIE

Austral. Future F.

2004 nekomod.

$ 72,9

5,90

10

9,2

LIBYE

LIA

2006 ropa

$ 70

94,30

2

1,9

ALŽÍRSKO

RRF

2000 ropa, plyn

$ 56,7

35,38

1

3,4

USA - Aljaška

APF

1976 ropa

$ 40,3

0,27

10

8,2

KAZACHSTÁN

Kazakhstan. NF

2000 ropa

$ 38,6

27,88

6

3,3

J. KOREA

KIC

2005 nekomod.

$ 37

3,67

9

8,1

MALAJSIE

Khazanah National

1993 nekomod.

$ 36,8

15,46

4

6,2

ÁZERBAJDŽÁN

State Oil Fund

1999 ropa

$ 30,2

55,55

10

3,2

BRUNEJ

Brunei Invest. A.

1983 ropa, plyn

$ 30

230,38

IRSKO

NPRF

2001 nekomod.

$ 30

16,16

FRANCIE

Strategic Invest. F.

2008 nekomod.

$ 28

IRÁN

Oil Stabil. Fund

1999 ropa

$ 23

6,44

1

1,9

CHILE

SESF

1985 měď

$ 21,8

10,72

10

7,7

SAE - Dubaj

ICD

2006 ropa

$ 19,6

6,49

4

2,5

KANADA - Alberta

Alberta´s Heritage F.

1976 ropa

$ 14,4

0,91

9

9,1

USA - N. Mexiko

NMSIC

1958 nekomod.

$ 13,8

0,09

9

8,2

SAE - Abu Dhabi

Mubadala DC

2002 ropa

$ 13,3

4,41

10

2,5

NOVÝ ZELAND

NZSF

2003 nekomod.

$ 12,1

8,62

10

9,3

BRAZILIE

SF. of Brazil

2008 nekomod.

$ 11,3

BAHRAJN

Mumtalakat HC

2006 ropa

$ 9,1

40,17

8

3,5

OMAN

SGRF

1980 ropa, plyn

$ 8,2

14,74

1

2,9

BOTSWANA

Pula Fund

1994 diamanty aj.

$ 6,9

49,18

6

7,6

VÝCH. TIMOR

Timor-Leste PF

2005 ropa, plyn

$ 6,3

1003,18

6

7,2

MEXIKO

ORSFM

2000 ropa

$ 6,0

0,58 N

SAUD. ARABIE

PIF

2008 ropa

$ 5,3

1,19

3

1,8

ČÍNA

China-Africa DF

2007 nekomod.

$ 5,0

0,09

4

3,1

USA - Wyoming

PWMTF

1974 minerály

$ 4,7

0,03

9

8,2

TRINIDAD A TOBAGO

HSF

2000 ropa

$ 2,9

14,08

8

7,2

USA - Alabama

ATF

1985 ropa, plyn

$ 2,6

0,02 N

SAE - Ras Al Khaimah

RAK Invest. Authority

2005 ropa

$ 1,2

0,40

3

2,5

VENEZUELA

FEM

1998 ropa

$ 0,8

0,28

1

5,2

VIETNAM

SCIC

2006 nekomod.

$ 0,5

0,48

4

2,9

KIRIBATI

RERF

1956 fosfáty

$ 0,4

272,11

INDONESIE

GIU

2006 nekomod.

$ 0,3

0,04 N

MAURITANIE

NFHR

2006 ropa, plyn

$ 0,3

7,90

CELKEM *

* Bez fondu SAMA
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$ 4206,3

1 N
10

1,08 N

8,8
7,8

0,54 N

7,1

6,9

8,2

1 N
6,5
1

3,9

Zdroj: SWF institute 2011, The Economist 2010, SWF news.com 2011, MMF 2010.

4. 5. Vývoj SF
Jedním z nejdůležitějších podnětů vzniku prvních SF byla ochrana národního
hospodářství - hlavně před negativními důsledky fluktuace komoditních cen (viz kapitola o
KSF). SF vznikaly jako alternativa k zahraničním rezervám. Jako příklad lze uvést, že
mnoho zemí (nikoliv všechny!) se staršími a významnými SF v současnosti nedrží
nadbytečné devizové rezervy a naopak velká část nových fondů (po roce 2000) vznikla za
účelem správy nadbytečných rezerv (Beck, Fidora 2008). Přesto jejich země stále drží
význačné devizové rezervy.
První velká vlna vzniku SF zasáhla země exportující ropu. Stalo se tak v průběhu 70. a
počátkem 80. let18 tedy v době nárůstu cen ropy (Fernandes 2009, Bortolotti a kol. 2008,
Singh 2008). Koncem 90. let postihla jihovýchodní Asii a východní Asii finanční krize. Ta
svými tvrdými důsledky poučila asijské země. Ty se rozhodly na obranu vybudovat
dostatečné devizové rezervy, které by je napříště chránily před výkyvy měnového kurzu 19.
Neboli méně investovaly do rozvoje a více šetřily (Hildebrand 2007, Singh 2008).
Podstatná je zde změna investiční pozice těchto zemí, kdy se z původních dlužníků
stávají věřitelé. Přebytek vytvořených rezerv později umožnil vznik nových fondů. Po roce
2000 můžeme hovořit o další - největší vlně vzniku SF (viz graf č. 4). Kdy v průměru
každý rok vznikají alespoň 2 nové fondy. Charakteristikou této doby je nejvýznamnější
nárůst aktiv SF. Růst je podstatnou měrou způsoben vysokými cenami komodit, zvláště
ropy (viz graf č. 1). Rád bych, ale upozornil, že absolutní nárůst aktiv SF je z části vyvolán
právě vznikem nových fondů. Vznik fondů od roku 1953 – 2008, kdy vznikl zatím
„poslední― fungující SF, je názorně ukázán v grafu č. 4.
V současnosti se oproti počátkům vzniku SF nedá jasně definovat převládající důvod
vzniku SF. Podnětů je totiž více a navíc dochází k jejich kombinaci. Vývoj jednotlivých SF
a jejich investičních strategií je individuální. Nicméně lze u většiny původních fondů
pozorovat společný trend ve změně jejich portfolia směrem k méně likvidním aktivum (tj.
klesá podíl dluhopisů a roste podíl akcií). Přeměna portfolia je umožněna rostoucím

18
19

První a druhá ropná krize.
V souvislosti s Asijskou krizí se říká, že byla negativně ovlivněna (podpořena) výraznými a

nečekanými pohyby na kapitálovém trhu – tj. svůj vliv zde měly spekulace. Vina je pak dávána tzv.
hedge fondům, které obdobně jako SF disponují významným kapitálem, a proto jsou někdy tyto
fondy dávány do souvislosti.
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množstvím našetřeného kapitálu, které již převyšuje dříve kladené požadavky na ochranu
ekonomiky. S přeměnou portfolia dochází též k transformaci původních stabilizačních
fondů, které rozšiřují rámec svých cílů. Za fond, který prošel takovou přeměnou a dokonce
se změnil v jiný typ SF, bych považoval norský GPF – Global (dříve The Petroleum Fund).
Graf č. 4: Počet nově vzniklých SF za rok (období 1953 – 2008)
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Zdroj: SWF institute 2011
Držení přebytečných devizových rezerv nejen, že „nepřináší― zisk, ale naopak může
představovat riziko ztrát způsobené poklesem kurzu držené měny. Dříve preferované
bezpečné typy dluhopisů (např. US Treasury security) poskytují jen malý výnos ve
srovnání s ostatními, i když rizikovějšími alternativami - např. akciového trhu. Kern (2007,
s. 15) například tvrdí, že „výnos z takového tržního nástroje (tj. bezpečných např.
amerických státních dluhopisů) činil 1 % za 60 let, (…) a naopak v případě portfolia
složeného z 60 % akcií a 40 % dluhopisů dosahoval skoro 6 %.― Větší ochota
podstupovat určité, ač omezené riziko, vedla SF k rozhodnutí vložit část svých aktiv do
jiných finančních nástrojů a tím rozšířila rozsah možných investic. Jsou jimi např. různé
druhy akcií, ale i nemovitosti aj. Tyto transakce probíhají na zahraničním, ale i domácím
trhu. Výsledkem je snižování podílu dluhopisů příp. deviz v portfoliu fondů (Balding 2008).
Existují ale „fondy― jako SAFE nebo SAMA, u kterých stále převažuje starší investiční
strategie do likvidních aktiv, jako jsou dluhopisy a devizové účty.
Musím ale podotknout, že čínský SAFE, se nachází na okraji vymezení SF. Zařazení
saudskoarabského fondu SAMA, je však ještě kontroverznější a podle Balding (2008) je
nesprávné ho zařazovat mezi SF a to z důvodu, že se jedná o pouhé oddělení
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saudskoarabské centrální banky spravující devizové rezervy. Podobný názor sdílí také
Bortolotti, Miracky (2009). V této práci jsem se tedy rozhodl SAMu nezařazovat mezi SF.
Toto rozhodnutí pak slouží jako názorná ukázka toho, jak vznikají rozdílnosti
v odhadech celkových aktiv SF z důvodu odlišné definice. Zastoupení fondu SAMA při
započítání mezi SF znázorňuje graf č. 5. Je tedy vidět, že rozdíly mohou být významné.
Graf č. 5: Rozdělení celkových aktiv SF podle regionů a význam fondu SAMA

23,2
36,3

Blízký východ
fond SAMA

10,1

Čína
zbylý svět

30,4

hodnoty jsou v %

Zdroj: SWF institute 2011
Vedle rozšíření spektra cílových aktiv je patrná také snaha diverzifikovat jejich alokaci
mimo USA. Platí to zvláště pro Rusko a Čínu, kteří se snaží omezit závislost na tomto
finančním trhu.

5. Vnitřní organizace SF a jejich investiční strategie
5. 1. Správa fondů
SF jsou státní instituce, tedy podléhají daným regulačním omezením a pravidlům, které
mají za úkol zabezpečit jejich správu. Předpisy jsou stanoveny při vzniku SF. Vymezují
vztahy uvnitř SF či směrem k relevantním státním institucím (tj. např. centrální bance,
nebo ministerstvu financí).
Pro správné fungování SF by měl jejich status odpovídat, obdobnému postavení jaké
platí pro centrální banky ve vyspělých státech světa. Tedy měly by být na jedné straně
nezávislé na vládě, přesto pod kontrolou na straně druhé. Takovéto odklonění od přímého
vlivu je důležité, aby nedocházelo k politickým tlakům kladeným na jejich správu ze strany
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jednotlivých vlád. Působení vlád by pak mohlo vést k neefektivnímu využití zdrojů SF20.
Za tím účelem se zdá být nejlepší zřídit samostatnou instituci spravující aktiva fondu
(např. singapurský Temasek, malajský Khazanah, jihokorejský KIC). Některé fondy (např.
norský Government Pension Fund – Global (GPF)) jsou spravovány skrze centrální banku
(Singh 2008). „Bohužel― realita ne vždy reflektuje ideální představy o nezávislé instituci
izolované od politického vlivu. Ve vyspělých demokraciích může řešení tohoto problému
představovat začlenění alespoň části legislativních pravidel do ústavy (Johnson 2010).
Jak uvádí (Ander 2010, s. 53) „…ústavním zákonem jsou zřízeny také singapurské fondy
GIC a Temasek.―
Dalším důležitým krokem je stanovení organizace vztahů a pravomocí mezi správními,
rozhodujícími a kontrolními orgány (příp. subjekty).

Vláda většinou skrze ministerstvo

financí, centrální banku, nebo obě tyto instituce21 vykonává dohled nad SF. Ten
z podstatné části spočívá ve jmenování členů představenstva, manažerů, ředitelů a
auditorů. Rozhoduje i o případném zapojení zahraničních expertů a specializovaných
firem, které poskytují odborné analýzy, expertizy, audit nebo jinak pomáhají se správou
majetku SF. (Drezner 2008) ve své práci zmiňuje, že na jaře 2008 byla externími
manažery spravována skoro polovina všech aktiv SF. Konkrétním příkladem může být
fond ADIA22, jehož správa byla ještě před vypuknutím hospodářské krize v roce 2008 ze
70 – 80 % svěřena zahraničním firmám specializovaným se na management a investice
majetku (Avendaňo, Santiso, 2009). Rovněž aktiva jihokorejského KIC byla tentýž rok
z téměř 75 % spravována zahraničními firmami (Singh 2008). Stále významnější
využívání služeb zahraničních odborníků vede k větší profesionalizaci SF. Velmi vhodná
doba pro nalákání těchto odborníků byla v průběhu „nedávné― hospodářské recese (2008
– 2009).
Vedle nařízení vymezujících vzájemné vztahy řídících složek SF, se musí určit i regule
samotného řízení. Tedy způsoby zacházení se svěřeným majetkem fondů pro jejich
správce. Problémem je zvolení správné míry regulace zabezpečující zodpovědné
nakládání s aktivy ze strany správce. Přílišné omezování, totiž muže mít negativní dopad
na schopnosti fondu efektivně reagovat na nenadále impulzy kapitálového trhu.
S řídícími regulemi úzce souvisí přístup k investování založený na hromadění určitých
druhů aktiv a jejich následné využívání. Část investic SF muže být regulací omezená na

20

Např. by mohlo docházet k plýtvání veřejnými financemi (státní rozpočet). Plýtvání by pak bylo

kryto zdroji SF. Další možností ekonomického! plýtvání, by mohlo být využívání fondů
k všemožným neekonomickým účelům, a to jak na úrovni vnitrostátní, ale i mezinárodní.
21

Jako je tomu u norského Government Pension Fund.

22

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) – největší SF světa.
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podporu různých ekonomicko-politických aj. cílů, např. financování domácích strategicky
významných projektů a investic vycházejících z cílů domácí politiky. Zdá se, že podobná
situace platí i v případě zahraniční politiky. Na druhou stranu mohou být z různých důvodů
(eticko-morálních, náboženských, geopolitických, politických aj.) určitá odvětví, firmy nebo
i země z investic vyloučeny. Chce-li se fond vyhnout kritice, měla by být tato rozhodnutí
stanovená předem v legislativě a neměla by být činěna ad hoc z politické vůle. Obecně
lze konstatovat, že fondy s větší samosprávou mají lepší podmínky pro vytváření zisku
(Bernstein 2009). Přesto je třeba mít na paměti možná rizika. Tedy investiční riziko, které
roste se zvyšující se výnosností aktiv, či riziko neefektivní správy, nebo její zneužití.
Čerpání aktiv představuje jednu ze základních otázek správy fondů. Výběr aktiv (jejich
výnosu) je významný nejen z pohledu následného využití získaných zdrojů, nýbrž i
funkčnosti samotného fondu. V případě penzijních SF lze hovořit o předdefinovaném
pohyblivém limitu výběru (ten závisí na aktuální výkonnosti fondu), který zajišťuje jejich
solventnost (Das 2007). Takovým omezením je regulován výběr např. u norského
Government Pension Fund – Global, jehož prostředky však oproti svému názvu, nemusí
směřovat do penzijního systému (Haatvedt 2008). Z pohledu využití ostatních fondů je
přinejmenším dobré mít vymezený rozsah výdajů (investic a jejich oblastí), které může
fond financovat. Pravidla by měla být pečlivě promyšlená a měla by rozumně vyvažovat
flexibilitu výběru (důležitá je zvláště u stabilizačních fondů) se zabezpečením kapitálu
před nepromyšlenými, krátkozrakými politickými zájmy nereflektující cíle a účely fondu.
Měla by zajistit dlouhodobou, udržitelnou správu omezující plýtvání zdroji. V praxi může
být problém vymezit a uzákonit takováto „ideální― pravidla.
Jako příklad nekompetentnosti a špatné politiky ve využívání zdrojů SF lze uvést
papuánský fond Mineral Resource Stabilisation Fund, který vznikl v r. 1974. Byl však
ukončen v roce 1999 v důsledku nadměrného čerpání jeho zdrojů, které byly navíc
neefektivně investovány. Svůj podíl na neefektivním využití měl nedostatečně rozvinutý
systém správy veřejných financí v zemi, kam směřovaly finance z fondu. Zmiňuju to
hlavně proto, že tento problém obvykle hendikepuje rozvojové země (Johnson 2010).

5. 2. Investiční strategie
Jednotlivé SF se navzájem liší v použité investiční strategii, tedy struktuře portfolia,
alokaci aktiv, a konkrétním investičním horizontu. Hlavní příčinou odlišnosti jsou rozdíly na
úrovni států, neboli specifika prostředí z jakého daný SF pochází. Vnitřní prostředí23
23

Sociální a socioekonomická vyspělost, dostatek kvalitního lidského kapitálu, ekonomická situace,

zdroje financování, struktura hospodářství nebo politický systém.
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determinuje možnosti a cíle fondu, jež jsou východiskem pro určení investičního postupu.
Ten je také ovlivněn vývojem ekonomické, sociální a politické situace světa či regionu.
Vnější podmínky nejenže působí na vnitřní prostředí, ale stejným způsobem ovlivňují
situaci v zemi budoucí investice. Proto by se cíle SF vztažené k vlastním dispozicím (se
započtením vnějších vlivů) měly odrážet v požadavcích na likviditu držených aktiv,
finanční potřeby, toleranci investičního rizika, zákonné a regulační normy.
Rozdíly mezi investičními strategiemi fondů lze objevit dokonce v rámci jednoho státu.
Jejich podstatou je diverzifikace státního majetku s možností sledování odlišných státních
zájmů. Takovými příklady jsou norské GPF – Global, který investuje v zahraničí a GPF –
Norway, v jehož portfoliu naopak dominují domácí aktiva (Haatvedt 2008). Obdobně
singapurský Temasek, který je, na rozdíl od drtivé většiny SF, spíše aktivním investorem
(tj. neomezuje se pouze na nevýznamné podíly, ale často se snaží získat i majoritní nebo
hlasovací podíl ve firmě), se svým přístupem liší od GIC ze stejné země (Singh 2008).
Odlišnosti v cílech a investičních strategiích slouží jako možný prostředek kategorizace
SF (viz klasifikace MMF v kapitole 4. 4.).
Přes různá specifika jednotlivých SF je lze ve většině případů považovat za investory
s dlouhodobým investičním horizontem. Možnost využívat dlouhodobého investičního
horizontu je založena (nikoli podmíněna!) na určité volnosti fondů v plnění svých závazků.
Tedy podle (Beck, Fidora 2008, s. 6) „SF nemají explicitně vyjádřené závazky, popř. se
s jejich splatností počítá, až v dlouhodobějším výhledu. Tím se SF odlišují od veřejných
penzijních fondů, které musejí vyplácet pravidelné platby svým klientům24―. Všeobecně
přijímají menší investiční riziko, než soukromě vedené fondy a zdroj jejich financování je
stabilnější. Ve srovnání s fondy komerčními jejich financování tolik nezávisí na výkonnosti
samotného fondu, ale spíše výkonnosti domácí ekonomiky (konkrétně zdroje jejich
financování) to zpětně posiluje možnost využívání dlouhodobého investičního horizontu a
tedy pasivního přístupu k investicím.
Zdá se tedy, že se SF chovají jako pasivní investor (Singh 2008), přesto přibývá
příkladů, kdy tomu tak není. Domnívám se, že v tomto aspektu je potřeba rozeznávat
geografické umístění investic, tedy rozlišovat domácí od zahraničních. Domácí investice
SF se jeví mnohem více jako aktivně vedené s cílem získání strategických podílů, a tak
účast na řízení firem je logická. Tuto aktivitu si zdůvodňuju větším politickým tlakem
rozmanitého charakteru a směřování (např. strategické posílení určitého ekonomického
odvětví, popř. udržení vlivu v zásadních ekonomických odvětvích a firmách, sledování
regionální politiky, korupce aj.). Tlak může být vytvářen prostřednictvím regulačních
24

Naopak lze nalézt i společné znaky jako je investování v cizině (neplatí to dogmaticky), rostoucí

trend investování do alternativních aktiv.
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směrnic, nebo přímo skrze vedení fondu. Svou roli v aktivnějším vnímání přístupu fondů,
může hrát též chápání použití zdrojů SF, neboť zdroje lze převést na jiný účet (tedy
odčerpat) a následně využít, nebo investovat přímo, což v mnohých případech může
zvyšovat aktivitu fondů, neboť k dosažení domácího cíle může být potřeba držet majoritní
podíl. Do určité míry se aktivnější přístup vztahuje i na investice v blízkých zahraničních
trzích (např. okolních zemí) a v ojedinělých případech i makroregionu.
Naopak na mezinárodní dimenzi obvykle převládá pasivita, avšak i zde dochází k
pomalé změně. Vztah SF k investicím (pasivita/aktivita) je znázorněn na obrázku č. 1, ten
také znázorňuje vztah investiční strategie jednotlivých investorů vhledem k jejich
otevřenosti k širší veřejnosti (viz kapitola 6. 3.).

Obr. č. 1: Vztah investiční strategie SF a transparentnosti
Nekomoditní

PASIVNÍ

Investiční strategie

STRATEGICKÁ

Komoditní

NÍZKÁ

Transparentnost

VYSOKÁ

Zdroj: SWF institute 2011 - převzato a upraveno.

Aktivnější přístup by nebyl možný bez nárůstu zkušenosti se správou finančních aktiv.
To však byl postupný proces, ke kterému docházelo v průběhu několika let. K rozvoji
znalostí z oblasti finančnictví, managementu a efektivní organizace v rozvojových zemích
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přispěl významnou měrou příchod zahraničních odborníků25. Nebyla to jen potřeba
odborníků pro správu SF, ale především ambice vytvořit nová regionálně významná
finanční centra (Balding 2008). Ta vznikala v metropolích států jako Katar, SAE, nebo
Bahrajn. Rozvoj zažívaly i zažívají metropole východní a jihovýchodní Asie jako je
Šanghaj, Kuala Lumpur, Singapur, Hongkong aj. Experti přicházeli samostatně, nebo
v rámci specializovaných firem poskytujících své služby. Tyto firmy pak v nových centrech
zakládaly své pobočky26. Firmy se totiž chtěly „dostat ke správě tamního kapitálu (nejen
toho umístěného v SF). Konkrétními příklady zemí, jež přilákala správa majetku SF, jsou
Katar, SAE, ale i Kazachstán (Faulconbridge 2010). Vedlejším efektem působení expertů
byl transfer znalostí, který vedl k rozvoji domácích kapacit a zdrojů lidského kapitálu. Ten
probíhal v souladu s přáním domácích vlád, které tento rozmach vědomostí podporovaly.
Nárůst znalostí byl dalším z faktorů (ostatní popsány dříve), které pomohly
v transformaci portfolia dřívějších SF. Sofistikovanější přístupy správy a investování
přivedly SF k větší diferenciaci ve volbě investičních oblastí a nástrojů s cílem dosáhnutí
většího zisku.
Investice SF dnes směřují do veřejně obchodovatelných společností (skrze nákup
akcií), a cenných papírů se stálým výnosem (např. některé dluhopisy). Tyto druhy obvykle
dominují v aktivech SF. Nicméně stabilně roste podíl tzv. alternativních aktiv, mezi která
lze přibližně zahrnout investice do ostatních soukromých společností (skrze zisk podílu na
základním kapitálu), nemovitostí, hedge fundů, private-equity fondů, komodit, projektů
rozvoje infrastruktury, nebo investice do uměleckých předmětů. Fondy stále více kupují
lukrativní nemovitostí v Evropě i Severní Americe. Pro zajímavost lze uvést, že „v červenci
2008 SF ze SAE koupil 90% podíl v Chrysler Building v New Yorku― (Drezner 2008, s. 3).
Oblastí investic jsou také hedge fondy a jiné soukromě vedené investiční fondy (např.
indexové fondy).
Relativně

novým

trendem

je

spolupráce

s ostatními

(hlavně

zahraničními)

ekonomickými subjekty jako jsou rozvojové banky, mezinárodní organizace, investiční
společnosti, ostatní SF, státní korporace atd. S některými z těchto subjektů participují na
tzv. Joint venture projektech. Což je spojení sil 2 a více partnerů sledující jeden společný

25

Platí to samozřejmě pro rozvojové země, které měly vizi a finance na přilákání těchto odborníků.

Což je většinou případ zemí SF.
26

Důvodem je, že alespoň ve většině zemí Asie hraje důležitou roli v uzavírání kontraktů osobní

kontakt a známost. Firmám se tedy vyplácí založit pobočku za účelem získání přístupu
k ohromným zdrojům financí. Nejvíce to platí pro arabské země (Clark, Monk 2009, Bortolotti a kol.
2008).
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cíl (nákup podílu v třetí firmě, výzkum, rozvoj a budování infrastruktury atd.) Nebo je
využívají jako prostředníky při sjednávání investičních kontraktů (Clark, Monk 2009).
Jak už bylo řečeno, v současném investičním portfoliu SF obvykle převládají investice
do firemních akcií. Proto bych jim teď věnoval.
Fernandes (2009, s. 2 a 15) charakterizuje investiční strategii fondů ve výběru firmy
následovně:
 dávají přednost akciím velkých ziskových společností (tzv. blue chip akcie)
 zajímají je veřejně známé firmy s širokou a dobře známou analýzou vývoje akcií
 upřednostňují firmy s vysokými kapitálovými výdaji, ale malým zadlužením
 mají tendenci investovat do firem, kde investují i ostatní institucionální investoři
 geografický původ firmy nehraje takovou roli jako kvalita samotné firmy
 preferují firmy ze zemí s dobrou vládní garancí ochrany investic a výkonnými
institucemi
 mají menší nároky na likviditu27, než investoři s krátkodobým investičním horizontem
Výše popsané charakteristiky jsou stručným nástinem strategie SF, avšak s jednou
připomínkou! Vzhledem k tomu, že charakteristiky vycházejí z doby do roku 2007 (viz
dále), nezachycují trend „výhodných― nákupů zadlužených bank z období nedávné
finanční a ekonomické krize (viz kapitola č. 7).
Nyní bych rád rozebral otázku vlivu investic SF na chod společností, ve kterých
získávají podíly. Změna výkonu totiž muže naznačovat, popř. ukazovat na pravé záměry
dříve realizovaných obchodů. Mohou se tedy „potvrdit/vyvrátit― obavy, že se SF řídí také
neekonomickými pohnutkami. Tyto pohnutky mohou být v rozporu s firemními zájmy a
v nejkontroverznějším případě mohou prosazovat geopolitické cíle. Na druhou stranu
nelze paušálně zhoršení výkonu firem připisovat nežádoucím neekonomickým cílům SF,
nýbrž svou roli by mohly hrát a spíše hrají jejich slabé manažerské schopnosti. Otázka
tedy zní, zhoršuje se výkon firem po vstupu SF do jejich vlastnictví?
V relevantní literatuře jsem se setkal s dvěma odlišnými názory i způsoby vysvětlování
těchto scénářů. Myslím si, že vzhledem zaměření a rozsahu této práce postačí, když
zmíním dva rozdílné výzkumy zastupující jednotlivé názory na toto téma. Fernandes
(2009, s. 27) zjišťuje prostřednictvím svého výzkumu28 vycházejícího z dat za období
2002 - 2007, že „vlastní-li SF v podniku podíl větší 1 %, dochází k celkovému pozitivnímu
27

Ve smyslu možnosti rychlého převedení na jinou formu aktiv – hlavně peníze (zpeněžení).

28

Analyzoval více než 8000 firem z 58 zemí světa, které byly v držení SF, z toho 2240 bylo z USA.
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zvýšení provozních schopností.― Rovněž zmiňuje, že SF navyšují hodnotu společnosti o
15 – 20 % (Fernandes 2009, s. 4). V souladu s Bortolotti a kol. (2008) tvrdí, že pozitivní
efekt na cenu akcií se projevuje již při oznámení chystaného vstupu SF do vlastnictví
firmy. Avšak Bortolotti a kol. (2008) zkoumající 2 různé databáze, přičemž ta kratší
postihuje období 1997 – 2008, zjistil, že přítomnost SF ve firmě spíše přispívá ke zhoršení
výkonu společnosti. Nachází totiž statisticky významné29 zhoršení tzv. nadměrného
výnosu akcie (NVA), tedy rozdílu mezi skutečným a očekávaným výnosem akcie30,
v období po vstupu SF do firmy. Nadto lze v jeho výzkumu pozorovat zhoršování výnosu
v čase.
Jak je vidět z těchto dvou odlišných výsledků prozatím nelze dělat přesvědčivé závěry
týkající se skutečného dopadu investic fondů na fungování a výkon firem. A nemyslím si,
že jediným problémem je nesoulad databází vedoucích k odlišným výsledkům.
Zmírněním závažnosti tohoto rozporu, může být skutečnost, že alespoň prozatím v
případě zahraničních investic fondy jen výjimečně získávaly většinové podíly, snad
s ohledem na národní regulaci. Příkladem, jak uvádí (Singh 2008, s. 20), je norský GPF Global. Ten dosahuje ve firmách podílů menších 10 % a v průměru nedosahuje větších
než 1 %.

5. 3. Směřování investic
Tok investičního kapitálu směrem k firmám lze pozorovat ze dvou aspektů:
sektorového a geografického umístění.
Z pohledu sektorového je z grafu č. 6 vidět, že dominuje finanční sektor, který je
tradičním cílem investic SF. Atraktivitu tohoto odvětví si vysvětluji jeho relativní ziskovostí,
schopnost odvětví (zvláště v případě významných světových bank) pojmout velké objemy
financí, koncentrací intelektuálního kapitálu, včetně informací o dalších odvětvích (tj.
banky půjčují ostatním ekonomickým subjektům a k tomu potřebují vědět určité
informace). Touto cestou lze také snadněji získat služby odborníků pro vlastní správu
aktiv SF, nebo mít lepší dohled nad správou vlastních aktiv spravovaných těmito
ekonomickými subjekty.
Geografické směřování ukazuje graf č. 7, z kterého vyplývá, že polovina všech investic
směřuje do Evropy, nebo USA, tedy „tzv. bohatého severu―. Největší investice z poslední

29

Na 5% hladině významnosti NVA kleslo o 14,1 % v dvouletém období (tj. 480 obchodních dní) po

zisku podílu ve firmě.
30

Očekávaný výnos odpovídá vývoji trhu jako celku, tedy průměru z výkonů všech akcií daného

trhu.
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doby pak shrnuje tabulka č. 2, na které je zajímavý současný zájem o investování
v Brazílii, ale též skutečnost, že významné investice mohou být domácí. Obrázek č. 2 pak
zachycuje

tok

investic

v roce

2009

z „Pacificko-Asijské―

oblasti

v současnosti

reprezentující 47 % celkových aktiv SF. Tok investic z „Arabského světa― (29 % aktiv SF)
zachycuje obrázek č. 3. Porovnám -li směřování investic těchto makroregionů, tak pro
Pacificko-Asijskou oblast byl v roce 2009 charakteristický významný tok investic na
domácí, nebo blízké regionální trhy, dále pak do zemí Severní Ameriky, zvláště USA.
Arabský svět naproti tomu soustřeďuje pozornost na Evropu. Nicméně významné jsou i
domácí a regionální investice (tj. region Blízkého východu a severní Afriky).
Graf č. 6: Struktura akciových investic v prvním čtvrtletí 2010
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Zdroj: Maslakovic 2011

Graf č. 7: Geografické rozložení cílových zemí akciových investic 1995 – 2010*
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Tab. č. 2: Největších 8 investic SF v roce 2010
ZEMĚ

SPOLEČNOST

společnosti

SEKTOR

SF

ZEMĚ SF

ČÁSTKA/
mil. USD

Brazilie

energetický

FSB

Brazilie

Čína

Finanční

QIA

Katar

6

Brazil (divize banky)

Brazilie

Finanční

QIA

Katar

2,7

Parkway H. Ltd.

Singapur

zdravotnictví

Khazanah Malajsie

2,6

Harrods Ltd.

V. Británie

maloobchod

QIA

Katar

2,2

Čína

Finanční

NSSF

Čína

2,2

China

Čína

Finanční

KIA

Kuvajt

1,9

AES Corporation

USA

energetický

CIC

Čína

1,6

Petrobras
Agricultural

bank

of

China
Banco

Agricultural

Santander

bank

of

China
Agricultural

7,1

bank

of

Zdroj: SWF institute 2011

Obr. č. 2: Tok investic SF z Pacificko-Asijské oblasti za rok 2009

Převzato z: Bortolotti, Miracky 2009
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Obr. č. 3: Tok investic SF z oblasti severní Afriky a Blízkého východu za rok 2009.

Převzato z: Bortolotti, Miracky 2009
Podstatná část zdrojů informací o SF (ať už vědeckých prací nebo mediálních zpráv)
nahlíží na fondy jako na zahraniční investory disponující ohromným množstvím financí,
které investují v cizině. Největší znepokojení pak vyvolávají jejich investice ve vyspělých
zemích včele s USA. Právě obava z jejich „nepřátelských― zahraničních operací odvádí
pozornost od jejich domácích investic. Mezi dalšími důvody opomíjení může být, alespoň
jak se domnívám, menší objem investic, irelevantnost z bezpečnostního hlediska a horší
dostupnost dat (tj. ani samotné fondy často nezveřejňují své investice). Domácí statistiky
rozvojových zemí nemusí být kvalitní a potřebná data nedostupná. Naopak množství
regulačních opatření zaměřených proti zahraničním investicím může přispívat ke
snadnějšímu odhalení a tedy i zaznamenání těchto investic. Jsem si však vědom, že tyto
argumenty mohou být diskutabilní. V žádné literatuře jsem se však o skutečném důvodu
menšího zájmu nedozvěděl. Relevantní literatura s ohledem na domácí investice většinou
jen zmiňuje, že přílišné investice do domácího hospodářství rozvojových zemí (obvykle)
přinášejí negativní makroekonomické problémy. Na mysli mají hlavně vznikající tlak na
růst inflace a zhodnocování směného kurzu domácí měny, v důsledku čehož klesá
mezinárodní konkurenceschopnost a zvyšuje se dovoz (Johnson 2010, Das 2007, Singh
2008).
Snad největší zkušenost s obranou před negativními důsledky velkých investic má
v poslední době Čína, která využívá širokého spektra různých metod hlavně monetární
politiky (např. umělé podhodnocování měny). Bohužel ne všechny z těchto metod jsou
z hlediska pravidel světového FiS schválených MMF v pořádku, jenže vzhledem
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k významu Číny a nedostatečných donucovacích prostředků si to Čína může dovolit a
prochází jí to (Weisman 2009).
Jsou tedy domácí investice, zanedbatelné jak by se dalo z literatury usuzovat? Myslím
si, že nikoliv. Například Bortolotti a kol. (2008, s. 18) zjistil, že v jeho „vzorku 606 investic
SF jich 245 (tj. 40,4 %) bylo ze stejné země jako SF.― Domácím investicím se do určité
míry věnuje Balding (2008), který se ve svém výzkumu snaží dokázat, že SF investují
převážně do domácích nebo regionálních firem31. Podle něj fondy investují na známých a
blízkých trzích, o kterých mají dobrý přehled. Toto tvrzení dokládá rozborem velkých
fondů Blízkého východu32, jakož i singapurskými fondy. Významná část aktiv těchto fondů
je uložená v domácích popř. regionálních firmách. Výjimkou v jeho výzkumu je norský
GPF – Global, jenž investuje napříč regiony s preferencí vyspělých regionů. Mezi typické
zastupitele fondů investujících zvýšený objem prostředků na domácím kapitálovém trhu
patřily singapurský Temasek a malajský Khazanah (Singh 2008).
Právě Temasek je zajímavým a úspěšným příkladem fondu s výrazným zastoupením
domácích investic. Třebaže se v nedávné době rozhodl zvýšit podíl zahraničních investic.
Fond založený v roce 1974 převzal lokálně umístěná aktiva singapurského ministerstva
financí za účelem jejich lepší správy (Temasek 2011, Pauhofová 2010).
Singapur je proexportní (vyplívající z charakteru země), zahraničním investicím
otevřená země. Jejíž rozvoj spočíval na velice specifických výchozích podmínkách. Mezi
hlavní patří historické dědictví Britského impéria, vynikající geo-strategická poloha
s významným přístavem, nepřítomnost nerostných surovin, národnostně i nábožensky
smíšená populace s dominancí Číňanů, malá rozloha území s obrovskou hustotou
zalidnění (2. místo na světě po Monaku). S tím spojená zvýšená zranitelnost, jako je např.
závislost na dodávkách vody z Malajsie. Okolnosti vzniku samotného státu nebyly moc
příznivé. Singapur byl v roce 1965 „nedobrovolně― vyčleněn z Malajské federace, v čase
kdy Indonésie nelibě nesla nedávný vznik Malajského státu. Navíc jako sekulární stát se
ocitl uprostřed spíše muslimských území. Nelze se tedy divit významné roli vládního
sektoru, který formoval a dodnes formuje také utváření ekonomiky. Svou zásluhu na
rozvoji země má stabilní zodpovědná a u moci dlouhodobě se držící vláda, která si
dokázala také určit dlouhodobý strategický rozvojový plán. Přesto se vládní hospodářská
politika snaží o zásahy spíše tržního charakteru, nežli prostřednictvím regulace trhu.
31

Jeho pojetí regionu je ale jiných měřítek, než na jaké je Středoevropan zvyklý. V zásadě za

region považuje světadíly, což já osobně považuju za velké zjednodušení.
32

ADIA ze Spojených arabských emirátů a kuvajtský KIA, což jsou v současnosti 1. a 6. největší

SF.
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Singapurská

ekonomika

je

podle

CzechTrade

(2011)

považována

za

jednu

z nejliberálnějších na světě.
Jedním z nástrojů singapurské hospodářské politiky je využívání státních investic. Ty
podporují strategická odvětví s vysokou přidanou hodnotou a jsou uskutečňována skrze
Temasek. Singapurská vláda tak může posilovat postavení svých firem v regionálním a
v některých případech globálním, měřítku. Také se domnívám, že fond slouží jako
ekonomicky založená vládní pojistka v důležitých singapurských firmách. Skrze fond
mohou být drženy podíly zajištující vládě rozhodující slovo, a tak sloužit cílům
hospodářské politiky a možná i sociální politiky33. Podle Hudema (2006) a jiných nepříliš
spolehlivých zdrojů, víc jak polovina singapurského vývozu připadá na společnosti, které
jsou v držení Temaseku (singapurské přístavy, polovina singapurských aerolinií, zbrojní
průmysl, ale i telekomunikační společnosti aj.).

6. Geopolitické hrozby a obavy ze SF v cílových zemích
6. 1. Obavy
Budoucí vývoj geopolitického uspořádání je v současnosti nejasný, ale můžeme se
domnívat, že významnou roli v něm sehraje Čína. Jak však geopolitický vývoj světa
souvisí se SF?
K posílení svého geopolitického postavení země s ambicemi stát se velmocí využívají
všech svých dostupných prostředků, tak proč by nemohly využít SF? V konkrétním
případě Číny nalezneme 3 její fondy mezi 10 největšími SF, nicméně trumfů v rukávu má
tato země mnohem více, snad jmenujme jeden z hlavních – devizové rezervy. Odhlédnu-li
od Číny, tak geopolitické ambice se nemusejí odehrávat pouze na nejvyšší světové
úrovni, ale i nižších. Tím se otevírá možnost i dalším vlastníkům těchto fondů
uskutečňovat skrze fondy svou zahraniční politiku.
Před rokem 2007 málo diskutované SF se zásluhou rostoucí pozornosti odborníků
(ekonomů, politologů), ale i médií dostaly do popředí zájmu širší veřejnosti, a tedy i
politiků. Ve vyspělých zemích, které se stávaly příjemci investic tohoto státního fondu,
rostly obavy34 ze skutečných úmyslů realizovaných investic. Jejich existence a relativní
neznámost však mohla být také zneužívána k domácí politické manipulaci, zvláště
33
34

Ta je v případě Singapuru diskutabilní.
Obdobná, ne-li horší situace platí i pro státní nebo skorostátní podniky a banky investující

v zahraničí. Jako jsou ruský Gazprom, či GAO Bank, Dubai Ports World´s a IPIC ze SAE nebo
čínský Chinalco aj.

43

populismu. „Neboť neznámé a státní, je potencionálně nebezpečné - zvláště pak
v ekonomice.― A kdo z nás by chtěl, aby ikony domácího průmyslu byly vlastněny nějakým
cizincem? Natož pak cizím státem? Podobné úvahy, okořeněné o různé negativní
neekonomické účely investic, by pak mohly spustit vlnu protekcionismu a vytváření bariér
toku kapitálu (a to nejen vůči SF). Nebezpečí z toho vyplývající by začalo ohrožovat zájmy
globálního rozvoje a růstu ekonomiky. Vznik bariér a ohrožení fungování globální
ekonomiky si nepřeje mnoho lidí. Tudíž se začaly pořádat různá mezinárodní setkání
politiků, ekonomů a zástupců SF snažící se dokázat lichost těchto úvah (viz kapitola 6.4.).
K tomu bylo potřeba nejdříve analyzovat, faktory způsobující tyto obavy. Ty by se daly
shrnout následovně:


nedostatečná transparentnost SF



státní vlastnictví



velikost spravovaných aktiv



výrazný růst aktiv SF v posledních 10 letech



investice v zahraničí

Kritici SF, většinou z řad novinářů, a politiků se pak obávali a obávají, aby fondy


neomezovaly prosperitu a rozvoj zahraniční firmy např. v zájmu zvýhodnění pozice
domácí firmy na trhu



odčerpávaly technologie, know – how nebo jiné znalosti a informace35



získaly vliv ve strategickém podniku, nebo významný podíl v určitém odvětví, ten
pak zneužily k ekonomickému útoku proti cílové zemi. Tedy její hospodářskou, či
finanční destabilizaci.



neovlivňovaly ceny spekulativními nákupy a jinak křivily normální fungování trhu



nezískaly politický vliv



nezvýhodňovali své postavení oproti ostatním investorům, díky využívání zázemí a
podpoře ostatních státních orgánů a služeb (tajné bezpečnostní služby, regulační
orgány…),

Shrnuli obavy do jedné jediné, všichni se obávají jiných než ekonomických záměrů fondů.
Některé z obav popisuje např. Truman (2008, s. 3)
Oponenti regulace36 SF upozorňují, že mnohé z obav jsou přehnané a neexistuje pro
ně precedens v minulém chování fondů. Vedle toho argumentují existencí dostatečného

35

Fernandes (2009) ve svém výzkumu neprokázal, že by si SF záměrně vybíraly technologicky

vyspělé firmy. Přesto se domnívám, že v současnosti nemusí být tento závěr tak jednoznačný.
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legislativního rámce ve vyspělých státech, který zabraňuje nebezpečným investicím. Tedy
takovým investicím, které by mohly ohrozit národní bezpečnost. Například v USA platí
nařízení37, podle kterého musí být zveřejněn každý zahraniční investor, který získá 5% a
větší podíl v americké firmě. Nadto existují zvláštní předpisy týkající se investic do tzv.
citlivých odvětví jako je nukleárně energetický, nebo letecký průmysl (Epstein, Rose 2009,
s. 117). Obdobné předpisy mají i ostatní vyspělé státy.
SF spolu s kritiky regulace upozorňují na skutečnost, že omezující požadavky regulace
znevýhodňují pouze tyto fondy a neměří stejně všem institucionálním investorům.
Nejkontroverzněji vidí volnost zanechávanou převážně západem vlastněným hedge38 ale i
private equity fondům. Tyto fondy jsou často výrazně zadlužené, neboť využívají půjček.
Jsou také zapojené do spekulací na trhu (proto mají většinou krátkodobý investiční
horizont). Připočteme-li k tomu množství kapitálu, které jsou schopny přesunovat (někdy
dokonce srovnatelné se SF), představují tyto fondy v současnosti větší ohrožení finanční
stability. Reálně se spekuluje o jejich negativní roli v mnohých z nedávných finanční krizí
(př. Asijská krize). K obhajobě lze říci, že mnohé (avšak nikoliv všechny!) z těchto úvah
nad negativními účinky SF a hedge fondů se neopírají o průkazná data. Krom toho kritika
směřovaná od samotných SF směrem k hedge fondům není zcela objektivní. Jak se lze
dočíst v práci Dreznera (2008) nátlak na větší transparentnost byl o něco dříve činěn i na
tyto druhy fondů, stejně jako na centrální banky mnohých zemí. Subjekty kritizované
mezinárodními institucemi a politiky kvůli malé transparentnosti, byly „donucené― udělat
jakési, byť možná nevýrazné ústupky39.

6. 2. Postavení a vliv SF na stabilitu FiS
Jako u většiny parametrů a charakteristik SF je i v tomto hodnocení důležitý úhel
pohledu, měřítko a respektování individuality. Odpůrci SF např. varují před jejich
významnou tržní pozicí. Tu lze ale sledovat z několika hledisek.
1) vzhledem k ostatním finančním subjektům operujícím na globálním finančním trhu

36

SF, MMF, a někteří autoři např. Beck, Fidora (2008), nebo Fernandes (2009).

37

Securities Exchange Act of 1934, na jehož dodržování dohlíží tzv. CFIUS (US Commitee on

Foreign Investment).
38

Objemem disponibilních aktiv, mnohé hedge fondy odpovídají SF.

39

V případě hedge fondů existuje soubor pravidel chování hedge fondů (Drezner 2008), jedná se o

jakousi obdobu Santiagských zásad u SF (viz kapitola 6. 4.).
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2) v rámci objemu realizovaných i potencionálně realizovatelných investic v konkrétní
ekonomice
3) z pohledu jejich relativního zastoupení na konkrétním trhu s aktivy
Představu o významu celkových aktiv SF mezi majetkem dalších subjektů světového FiS,
poskytuje graf č. 8.
Graf č. 8: Vybraná finanční aktiva a trhy světa dle jejich alokace (bil. USD, rok 2010)
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Poznámka: devizové rezervy jsou započteny bez těch spravovaných SF.
Zdroj: Maslakovic 2010, MMF 2010b, WFE 2011, WGC 2011
Graf č. 8 také umožňuje srovnání velikostí aktiv s finančním objemem dílčích světových
trhů

s konkrétními

finančními

aktivy.

Vzhledem

k celkovému

majetku

ostatních

významných subjektů obchodujících na světovém FiS lze říci, že význam SF je prozatím
méně významný.
Jenže postavení se výrazně mění na národní dimenzi – SF mohou hrát významnou roli
pro jednotlivé státy. Například aktiva každého ze tří největších SF předčí roční HDP
Švédska v roce 2010 a v případě srovnání s HDP Česka se takto umístí hned 7 fondů.
Srovnám-li objem prostředků v rámci SF s ostatními subjekty světového FiS, mohu tvrdit,
že svou velikostí zhruba odpovídají součtu aktiv hedge a private equity fondů.
Nezanedbatelné je také srovnání s podílovými a penzijními fondy, ty sice v celkových
aktivech významně převyšují SF, avšak je třeba si uvědomit, že jejich počet se pohybuje
v úplně jiných dimenzích. A tak koncentrací kapitálu se největším SF může rovnat jen
několik málo podílových popř. investičních fondů. Vzhledem ke stále relativně
omezenému počtu SF se přitom jedná i o koncentraci geografickou.
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Nebezpečí pro stabilitu konkrétních finančních trhů představují náhlé a objemné
přesuny kapitálu. Ty mohou vyvolat stádové chování investorů reagujících na cenový
pohyb způsobený přesunem kapitálu. Lavinový efekt neobvyklých transakcí by mohl
výrazně zacloumat stabilitou trhu. Případné potíže by se pak mohly přelévat i na další trhy
(jiné finanční, ale s určitou rezervou i nefinanční). Jak tvrdí Singh (2008, s. 26), v chování
SF „doposud nejsou žádné důkazy podporující tento názor―. Popsané chování mnohem
více platí pro hedge a private equity fondy40. Analýza založená na dosavadním vývoji
spíše podporuje názor, že se SF chovají jako stabilizační síla. To díky dlouhodobému
investičnímu horizontu, nevyužívání půjček a převážně stabilnímu zdroji financí.
Základem tohoto má být pragmatické a pečlivé zvažování kroků, které podporuje stabilitu
finančního systému. Konkrétním okamžikem, kdy se tato stabilizační role „potvrdila―, bylo
období krize mezi roky 2007 – 2009 (viz kapitola č. 7). Zdá se tedy, že činy SF
v současnosti spíše svědčí o lichosti zbytečných obav. Tedy, že státní nástroj nemusí
nutně představovat akutní ekonomické nebezpečí.
Nicméně zkusme rozebrat všechny argumenty odpůrců SF. Jedním z jejich hlavních
důvodů vedoucích k odporu je nedostatečná průhlednost těchto fondů v jejich jednání,
řízení a fungování. Problém je o to palčivější, že malou transparentností (viz kapitola 6. 3.)
se vyznačují mnohé z největších SF (viz tabulka č. 1). Přesto lze konstatovat, že se
situace podstatně mění k lepšímu a zveřejňování informací významně pokročilo. Dokonce
jeden z nejméně průhledných fondů ADIA, začal odkrývat alespoň nějaké finanční
informace (např. z oblasti struktury portfolia). Na druhou stranu jeho velikost je stále
tajemstvím. Domnívám se také, že zveřejňování informací je jedna strana mince, ale
důvěryhodnost informací může být druhá.
Obdobně,

rozumné

chování

fondů

v minulosti,

nezaručí

bezpečné

chování

v budoucnosti. Singh (2008, s. 32) udává zajímavý případ, kdy americký „veřejný penzijní
fond Montana Board of Investment (není SF!) prodal v roce 2003 své podíly ve
francouzských firmách a to v reakci na odpor Francie proti útokům na Irák―. Tento případ
ukazuje, že neekonomické motivy nemusejí být omezené pouze na rozvojové a
autokratické země, ale i vyspělé ekonomiky a demokracie světa. A jak je vidět z příkladu,
lze za tím účelem využít libovolné nástroje, jež jsou k dispozici, tedy nemusí jít pouze o
„obávané― SF.
Na tomto místě bych ještě zdůraznil, že pochopitelně nelze všechny neekonomické
záměry považovat za špatné, což ale mnozí autoři rádi dělají (diskusní však může být i to,
zda má vůbec v tomto kontextu cenu rozlišovat mezi „špatnými― a „dobrými― záměry).
40

Někdo by mohl namítat, že SF investují do těchto fondů. Tedy zprostředkovaně přispívají

k finanční labilitě, jenže to není problém samotných SF, ale i ostatních investičních subjektů.
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Z pohledu jednotlivých subjektů ovlivněných tímto jednáním (vlastník, příjemce, vliv na
třetí stranu), může pro všechny tyto aktéry být špatné něco jiného. Cíle fondu nemusí být
dosaženy jen čistě ekonomicky výhodnými postupy. Nelze proto činit jednoduché a
paušalizující závěry, ale chce to posuzovat každou situaci zvlášť a v konkrétním kontextu.
Jak již také bylo zmíněno, SF mohou na domácí úrovni sledovat jiné než ekonomické,
např. sociálně prospěšné cíle jako je podpora zaměstnanosti, případně udržení klíčového
odvětví atd. Ale ani na mezinárodní úrovni nemusejí neekonomické záměry nutně
znamenat problém. Ilustrativním příkladem může být norský GPF – Global. Ten si krom
svého hlavního cíle (zajištění plnění budoucích penzijních povinností a jiných výzev země)
vytyčil i vedlejší. Je jimi podpora společností s malým dopadem na životní prostředí
v jednotlivých částech světa, a naopak vyloučení těch, které ho bezohledně ničí. V roce
2004 byla ustanovena etická pravidla zohledňující krom dopadů na životní prostředí, také
dodržování lidských práv, neetické chování (využívání korupce) či provinění se proti
humánnosti (byznys založený na ozbrojených konfliktech – např. výroba zbraní). Fond
analyzoval chování svých společností a následně vyřadil ze svého portfolia ty, které
nesplňovaly etický kodex. Je třeba zdůraznit, že prodej podílů těchto společností proběhl
postupně a opatrně, aby nedošlo k narušení stability finančních trhů. Rovněž „ některé SF
z Blízkého východu nebo Asie mají specifický mandát zakazující jim investovat do
společností produkujících alkoholické nápoje, tabákové výrobky, nebo provozujících
kasina― (Singh, s. 32).

6. 3. Transparentnost SF
Do nedávna nebyla snaha zveřejňovat informace ohledně vnitřního fungování SF. Až
na výjimky (např. velmi transparentní GPF – Global, nebo Alaska Permanent Fund) byly
více či řídící mechanismy, velikost a struktura fondů, zvolená investiční strategie, některé
cíle a další relevantní informace více či méně tajné. Přesto znalost těchto informací
pomáhá lépe porozumět vnitřním pochodům těchto „neznámých― investičních nástrojů a
dokáže zmírnit negativní vnímání veřejnosti. Poznání výkonné struktury je důležité,
protože naznačuje sílu politického vlivu na správu SF. Mimo jiné tedy možnost politicky
ovlivňovat směřování konkrétních investic. Avšak na otázku proč fondy zatajují informace,
nikdo 100% odpověď nemá. Dovolím si tvrdit, že k zatajení informací jen málokdy vede
jen jeden důvod, proto je lepší hovořit o jejich komplexu.
Nejkontroverznějším možným důvodem je, že utajená struktura fondů lépe maskuje
jejich případné negativní neekonomické záměry. V tomto ohledu existují 2 možné úhly
pohledu:
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1) v zahraničí mohou být skrze SF sledovány geopolitické cíle (strašák zvláště západních
politiků např. N. Sarkozyho, J. Barossa, A. Merklové).
2) na domácí úrovni, umožňuje veřejnosti neprůhledné vedení fondů, zahalit případné
neefektivní využití až zneužití veřejných financí. K tomu může přispívat nejasné,
nekonkrétní definování cílů. Pouhé obecné vymezení totiž může přispívat ke špatnému
zacházení se SF.
Zástupci fondů naopak argumentují, že k utajení informací je vedou relevantní finančně
strategické důvody spojené s konkurenčním bojem. Což znamená, že se nechtějí
znevýhodňovat před ostatními ekonomickými subjekty na trhu. Alternativou k předešlým
zdůvodněním je faktor odlišných kulturních a historických zvyklostí, kdy některé země
nemají v povaze příliš zveřejňovat jakékoliv statistické údaje, o čemž v jedné z kapitol píší
např. Cílek, Kašík (2007), kteří popisují konkrétně povahu Arabů. Stejný názor má i Singh
(2008).
V souvislosti s poslední možností se také domnívám, že mnohé důvody jsou podstatně
ovlivněny úrovní demokracie v daných zemích. Tedy s rostoucí vyspělostí demokracie
roste transparentnost fondu vůči veřejnosti. S tím souhlasí výsledky zmiňované v práci
Beck, Fidora (2008, s. 13). Určitý vztah lze zpozorovat dokonce pouhým srovnáním LMT
indexu s DEM indexem jednotlivých SF v tabulce č. 1. Demokracie umožňuje větší
spoluúčast občanů na vládě, a tak i podíl na správě státu a veřejných peněz. Ke správě
jsou ale potřeba informace, tedy zveřejňování. Většina kritizovaných fondů pochází
z autokratických států s nízkým stupněm demokracie. Je proto logické, že mnohé
informace nejsou zveřejňovány širší veřejnosti. Paradox je, že valná část zemí se SF se
špatnou transparentností, má velmi přísná pravidla týkající se přímých zahraničních
investic ve vlastní zemi (Drezner 2008). Minimálně to platí pro investice do zásadních
odvětví (př. je ropný průmysl v arabských zemích).
Potencionální nebezpečí, které by mohlo přijít ze strany SF, se stupňuje společně
s jejich investiční aktivitou (viz obrázek č. 1) a velikostí spravovaných aktiv. Domnívám se,
že neprůhledné chování fondu, jehož portfolio je tvořeno státními dluhopisy, případně
nevýznamným podílem menšinových podílů v zahraničních společnostech (tedy složení
typické pro pasivního investora), není tak nebezpečné jako neprůhledné chování fondu,
který aktivně vyhledává výhodné a významné podíly v zahraničních firmách. To však nic
nemění na skutečnosti, že by transparentní neměly být všechny SF.

6. 4. Regulace SF
Poplach a strach veřejnosti týkající se SF zapůsobil i na politické elity ve vyspělých
zemích. Poprvé se o SF začalo hovořit na summitu G8 v červnu roku 2007. V říjnu téhož
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roku ministři financí a guvernéři centrálních bank (G7) oficiálně žádají MMF a OECD, aby
se zabývaly otázkou nejvhodnějšího přístupu k SF41. Jak ze strany vlastníku fondů, ale
také zemí přijímající jejich kapitál. Výsledkem byl vznik Mezinárodní pracovní skupiny pro
SF ustanovené na jaře 2008. Ta se v roce 2009 změnila na Mezinárodní fórum SF
(IFSWF).
Fórum dobrovolně sdružuje 23 členských zemí vlastnících SF. Vedle toho spolupracuje
s významnými mezinárodními institucemi jako MMF, OECD, Světová banka a Evropská
komise zastupující EU.

Hlavním účelem fóra je vytvoření platformy pro vzájemnou

spolupráci, výměnu informací nebo pohledů mezi jejími členy. Umožňuje komunikaci či
spolupráci mezi ostatními mezinárodními organizacemi. Osvětluje a zkoumá SF. Celkově
spíše zastává zájmy SF.
V reakci na nepříznivou prezentaci SF byly tímto fórem vytvořeny tzv. Santiagské
zásady. Jde o dobrovolné principy skládající se z 24 zásad42, které by měly členské státy
dodržovat. Pravidla lze nalézt v práci Caruana, Suwaidi (2008, s. 4), jsou založena na:
1) udržení světového finančního systému založeného na volném toku kapitálu,
2) snaze vyhovět zemím přijímajícím zahraniční kapitál v jejich regulačních a informačních
požadavcích,
3) investování v souladu s ekonomickými zájmy
4) podpoře průhledné a zdravé správy SF, jež zabezpečuje řádné nakládání s jejich
finančními aktivy.
Ačkoliv se zdá, že zásady na první pohled eliminují všechny připomínky kritiků SF, není
tomu tak doopravdy. Problémovost těchto pravidel spočívá v jejich dobrovolnosti a
obecném vymezení. Spíše se tedy jedná o doporučení, nežli vymahatelné zásady. Platí to
i pro SF, které se rozhodly jich držet. Monk (2010) na svém oxfordském blogu cituje názor
jednoho odborníka na SF. Ten tvrdí, že „Santiagské zásady jsou nejslabší možná
pravidla, která mohla IWG přinést a zároveň prohlašovat, že pro věc udělala vše, co
mohla―. V jiné práci prezentuje spolu s Clarkem (Clark, Monk 2009, s. 24) názor
manažerů, kteří přicházejí do styku se SF. Z expertního dotazníku vychází, že 60 % z
konečného vzorku 146 manažerů je na pochybách v tom, zda Santiagské zásady43

41

Podle Cohena (2008) se o to nejvíce přičinily USA a Francie. Další zajímavé informace viz

Drezner (2008).
42

Viz Caruana, Suwaidi (2008).

43

Respondenti měli odpovědět na otázku: „Jak moc byla podle nich Santiagská pravidla úspěšná

ve snížení strachu z cílů SF v západních (vyspělých) zemích―, přičemž možné odpovědi zněly:
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pomohly zmírnit strach z cílů a záměrů investic SF v zemích, kde investují. Obdobně se
(Drezner 2008) spíše kloní k názoru, že pravidla nejsou nikterak přísná a že vlastní účel je
plněn prostřednictvím synergie několika faktorů.
Jako zásadní faktor vidí pozici trhů vyspělých zemí. Význam těchto trhů spočívá
v jejich velikosti. V podstatě jsou to jediné trhy schopné pojmout obrovské kapitálové
investice bez významných negativních makroekonomických důsledků (např. inflace,
změna směnného kurzu - růst, deformace struktury ekonomiky aj.). Tento stav (vznik
negativních důsledků spojený s velkými investicemi) se v případě dominance investic do
úzce vymezeného sektoru ekonomiky nazývá jako tzv. Holandská nemoc. Náchylné jsou
k ní především rozvojové země s málo diverzifikovanou strukturou hospodářství.
Problémy však přinesla i Nizozemsku v 70. letech minulého století. Další výhodou
vyspělých trhů je jejich poměrně velká otevřenost vůči zahraničnímu kapitálu a relativní
bezpečnost,44 čímž se odlišují od mnohých rozvojových ekonomik. Dokladem významu
těchto trhů pro SF může být skutečnost, že mnohé z nich (např. singapurské GIC a
Temasek, kuvajtský KIA, čínský CIC nebo největší SF ADIA založily své pobočky ve
vybraných světových finančních centrech vyspělých zemí např. v Londýně. Veřejné
mínění v rozvinutých demokraciích a s ním podnikatelské subjekty jsou do určité míry
ovlivňovány hlavními mezinárodními organizacemi (jako MMF a OECD). Pošramocené
vztahy s těmito organizacemi by pak mohly mít negativní dopad na obchodní zájmy SF ve
vyspělých státech. Hrozící omezení nebo zabránění jejich investicím na tyto trhy
(způsobené protekcionismem cílových zemí, nebo z důvodu pošramoceného kreditu SF)
by bylo v současnosti nežádoucí. Je však pravděpodobné, že s rozvojem ostatních trhů a
finančních center bude jejich závislost klesat.
Postavení fondů je nyní posíleno jejich rostoucí pozicí, jakožto významného zdroje
volných finančních prostředků. Ta vychází z nedostatku dostupného kapitálu (tedy
investorů) v problémy postiženém Západě. Navzdory tomuto vývoji je stále pro fondy
výhodnější „přijmout― menší zlo, tj. uznání slabých „dobrovolných― pravidel, které navíc
pomáhaly vytvářet. Čímž si udrží kontakt s trhy vyspělých zemí. Ty i přes své oslabení,
jsou stále hlavní součástí světového FiS.
Proces příjímání Santiagských pravidel a tedy přechod k větší otevřenosti vůči okolí je
individuální záležitostí, která probíhá s různou rychlostí a intenzitou mezi jednotlivými
fondy. Ne všichni jsou dnes ochotni se tomuto trendu dobrovolně podrobit. Nejvíce proti

velmi úspěšná (2 %), relativně úspěšná (27 %), neúspěšná (10 %), nejsem si jistý (60 %).
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Tuto výhodu do jisté míry zpochybnila nedávná hospodářská krize.
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tvorbě pravidel protestovala Čína a Rusko. Těm se mj. nelíbilo, že v pozadí tvorby stojí
MMF45(Drezner 2008). Přesto i fondy těchto zemí přistoupily ke GAPP.
Pozitivní stránkou kritiky, a vzniku alespoň nějakých pravidel je, že nově vznikající
fondy jsou sami od sebe mnohem otevřenější a přístupnější k zveřejňování informací, než
většina jejich předchůdců. Konkrétním příkladem je jihokorejský KIC, nebo chilský SESF,
který v r. 2006 nahradil dřívější The Copper Stabilization Fund.
Otázkou regulace toku zahraničního kapitálu v cílových zemích se zabývala OECD.
Výsledky byly obdobného rázu jako v případě Santiagských pravidel. Neboli formálně a
dobrovolně se země zavázaly nevytvářet nadměrnou regulaci v toku kapitálu (zvláště
PZI), ale de facto pokračovaly ve vytváření různých výjimek a rozšiřování rámců odvětví
se zvláštním režimem investic. Za strategicky významné sektory lze považovat
infrastrukturu, zbrojní, energetický, telekomunikační, ale domnívám se, že i bankovní
sektor. Záleží opět na tom, kdo vymezuje tento pojem a z jakých příčin. Drezner (2008, s.
16) uvádí jako příklad Francii, která do zásadních sektorů se zvláštním režimem zařadila i
hazard. Dalšími zeměmi, o kterých se mluví v souvislosti s regulačními pokusy, jsou USA,
Německo, Kanada či Austrálie (Singh 2008), ale jistá prohlášení pronáší i EU.
Na závěr této části bych zmínil dva netradiční návrhy regulace SF, která by měla
zamezit případným nepřátelským strategickým cílům SF.
Gilson, Milhaupt (2008, s. 1352) navrhují, aby „akcie amerických firem získané
subjektem ve vlastnictví zahraniční vlády ztratily své hlasovací právo, které by však
získaly zpět převedením do nestátního vlastnictví.― Zrušením firemního hlasovacího práva
by SF ztratily přístup k efektivnímu zasahování do řízení společností, ve kterých mají
hlasovací podíl. Podle autorů této myšlenky by opatření mělo zamezit, nebo podstatně
omezit snahy o jiné než ekonomické cíle. Zároveň by nemělo ohrozit ziskovost firem,
která zprostředkovaně ovlivňuje bonitu investice. Tento pohled staví na předpokladu, že
cílem každého ekonomicky smýšlejícího podílníka je maximalizace zisku, a proto je v
rámci kolektivního zájmu „všech―, aby společnost prosperovala. Osobně se ale
domnívám, že předpoklad maximalizace zisku, nemusí znamenat snahu všech o nejlepší
správu konkrétní společnosti. Na pozadí totiž může vzniknout střet zájmu některých
podílníků, pro které by pád, nebo jiné znevýhodnění společnosti mohlo být výhodné.
Například by z toho mohly profitovat jiné na něj napojené subjekty. Neboli SF by se sami
mohly stát obětí nepoctivého jednání. Ovšem přivést společnost do ztrát, nemusí být jen
nepřátelským úmyslem, ale též výsledek nedbalosti, nekompetence aj. okolností, kterým
by se SF nemohly efektivně bránit.
45

Neboť MMF inicioval vznik IWG a předtím komunikoval se SF ve snaze přimět je k větší

otevřenosti.
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Alternativním způsobem regulace, který je diskutován mezi kritiky SF, je povinnost
v zahraničí investovat výhradně prostřednictvím profesionálních manažerů, tedy jakousi
třetí stranu. Smysl takového řešení si však netroufám hodnotit.

7. Světová ekonomická krize a SF
K jednomu z prvních významných zviditelnění SF došlo na přelomu let 2007 – 2008.
Tehdy USA zasáhla hypoteční krize, v důsledku které se mnohé americké banky dostaly
do problémů s likviditou, a právě v ten čas zasáhly SF (Ander 2010). Ty od konce roku
2007 až do března 2008 uskutečnily významné investice do nejvýznamnějších světových
bank v celkovém objemu téměř 45 mld. USD. Týkalo se to amerických bank Citigroup,
Morgan Stanley a dnes již neexistující Merrill Lynch, ale též britské Barclays a
švýcarských UBS a Credit Suisse (SWF institute 2011). Doba byla charakteristická
nedostatkem volného (západního) kapitálu, který by byl schopný a ochotný vypomoci
těmto gigantům. Nastala tedy správná chvíle pro SF, které disponovaly potřebnými
finančními prostředky.
Bylo by jistě zajímavé znát skutečné pozadí a důvody k realizování těchto investic.
Existuje několik spekulativních názorů, jakože to byla snaha získat podíly ve významných
amerických bankách s pokud možno co nejmenším odporem ze strany regulačních
orgánů, či veřejnosti. K tomu vyhrocená situace určitě napomáhala, i když i tak vyvolaly
investice určité negativní reakce u americké veřejnosti. Jiní zas zdůrazňují pozitivní efekt,
těchto investic atd.
Mým názorem je, že z hlediska amerického a do jisté míry světového FiS měly tyto
investice pozitivní dopad (krize přišla o rok později). Nicméně bych příliš nezveličoval
samaritánství SF, spíše bych za jejich úmysly viděl snahu dostat se k podílu na světově
lukrativních společnostech jednoho z nejperspektivnějších odvětví ekonomiky – tj.
poskytování finančních služeb. S čím však správci SF nepočítaly, byla finanční krize
z druhé poloviny roku 2008. Byl-li tedy jejich cílem zisk, tak v průběhu krize utržily, zvláště
blízkovýchodní fondy, ale nejen ony, podstatné ztráty (Singh 2008). Nicméně ze ztrát se
hojili i ostatní „hráči― světového FiS, popř. obecněji další ekonomické subjekty na celém
světě. Kunzel a kol. (2010, s. 8) uvádí, že „v některých případech ztráty (SF) dosáhly 30
% hodnoty portfolia v roce 2008.― Je proto hezké vyzdvihovat jejich výpomoc, ale otázkou
je, jestli se lze i jindy spoléhat na jejich sanování ztrát.
Nyní se pokusím stručně popsat průběh krize z hlediska aktivit SF. Na jejím začátku
SF stále investovaly do akcií finančního sektoru (např. některých bank zmíněných výše).
Nicméně s rozrůstající se světovou krizí se rozšiřovaly problémy a to také do domácích
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ekonomik SF. Pozornost fondů se proto přesunula na „záchranné― investice do domácích
bank a jiných firem. Celkově pak výrazně klesly investice do finančního sektoru a
nemovitostí46. A dočasně poklesly zahraniční investice a vzrostla opatrnost v investování.
Podle Bortolotti, Miracky (2009, s. 11) došlo v roce 2009 k poklesu „počtu i celkové
hodnoty investic (SF) o 40 % oproti roku 2008.―

Krize navíc byla dobou, kvůli které

vznikly stabilizační SF a ty proto začaly plnit svou funkci, v důsledku čehož poklesla jejich
velikost. To se např. týká ruského National Welfare Fund (Hua 2011).
Zajímavá je i skutečnost, že některé SF byly využity nad rámec svého mandátu
stanoveného správními pravidly (Kunzel a kol. 2010). Což může dokládat obecně známý
fakt, že v kritických dobách může být všechno jinak. Tedy chovají-li se nyní SF podle
nějakých pravidel (např. ekonomicky řízených), může se vše změnit v případě
vyhrocených situací, což potvrzuje porušení vlastních regulí.
Podle článku Couturier a kol. (2009) měly důsledky hospodářské krize vliv na investiční
strategii a chování SF. Tito autoři v podstatě došli k závěru, že se SF začaly ještě více
zajímat o možnosti investování v oblasti Asie a tedy geografickou diverzifikaci jejich
portfolií. Avšak na řadu přišla také druhová diverzifikace portfolia, kdy se podle Bortolotti,
Miracky (2009) zvýšil podíl investic do komodit, energetického průmyslu a technologicky
progresivních odvětví hospodářství. Souběžně dochází k větší kombinaci dlouhodobého
investičního horizontu pomáhajícího stabilitě FiS s krátkodobějšími investicemi, jejichž
výhodou je flexibilita. Dokonce přes obavy Západu, které jsou však stále více
zapomínány, zaujímají fondy aktivnější investiční přístupy, neboť mohou těžit ze své
„výjimečné pozice investora (věřitele)― v době, kdy je o solventní investory nouze
(Couturier a kol., 2009). To jim umožňuje vyjednat lepší podmínky budoucích investic
v dluzích chycených, přesto perspektivních společností. A nejen to! Jak ukazuje příklad
banky Barclays, která jim dala přednost před vládní pomocí, jsou mnohdy vítanějším
investorem než ostatní (Couturier a kol., 2009). O pozitivním vnímání dalšími investory
ostatně vypovídá již dříve zmíněné zvýšení cen akcií, ke kterému dochází den po
zveřejnění vstupu SF do vlastnické struktury dané firmy.

46

V současnosti se očekává opětovný nárůst podílu nemovitostí na aktivech SF.
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8. Závěr
Suverénní fondy jako státní investiční nástroj jsou čím dál tím více v centru pozornosti.
Netýká se to jen odborných finančních, politických i jiných kruhů, ale jejich známost
proniká i mezi laickou veřejnost. Informace jsou však často neúplné až zkreslené.
Neúplnost informací a neznámost jejich chování vyvolává obavy. Mnohé děsí jejich státní
vlastnictví, jejich investice v zahraničí, překotný růst jejich aktiv nebo změna investiční
strategie atd.
Oprávněnost obav je, jak se snažím v této práci ukázat, diskutabilní a je nutno na ně
nahlížet v individuálním kontextu konkrétní situace. Je pravdou, že SF hrají poměrně
významnou roli ve světovém finančním systému. Významnost není tolik dána jejich
celkovým podílem na světových finančních aktivech, nýbrž koncentrací kapitálu v několika
málo fondech. Avšak významnost ještě nemusí znamenat, že se SF chovají nebezpečně
a ohrožují svým chováním stabilitu FiS, popř. národních ekonomik. Naopak dosavadní
výzkum spíše potvrzuje jejich stabilizační roli ve FiS.
Zásadní problém je spíše v jejich informační uzavřenosti vůči okolnímu světu. Ta sice
neplatí všeobecně, ale představuje hlavní problém některých z nejvýznamnějších SF. Zdá
se také, že existuje spojitost mezi demokracii země vlastnící SF a transparentností SF.
Tedy s rostoucím stupněm demokracie zřejmě i roste množství zveřejňovaných informací
o SF.
Neznámost, význam a státní vlastnictví SF (koncentrované spíše v autokratických
zemích) nabádají politické činitelé cílových zemí k realizaci různých ochranných kroků
zabraňujících zneužití přicházejících investic. K předejití protekcionismu vyplývajícího
z obav před SF byla vytvořena tzv. Santiagská pravidla. Ta mají za úkol zlepšit
transparentnost fondů a ztlumit obavy zemí, kam teče jejich kapitál. Je pravdou, že došlo
k určitému zlepšení ve zveřejňování základních informací, ale je velmi diskutabilní jak
významný podíl na tom měla tato pravidla sama o sobě. Jejich funkčnost je spíše dána
tlakem západních vyspělých zemí na jejich přijmutí. Výhružky možných protiopatření
v případě jejich neschválení prozatím mají moc změnit negativní názor vlastníků SF na
přijmutí pravidel. Finanční trhy vyspělých zemí totiž stále hrají významnou roli v jejich
investicích. Tlak západních zemí však pomalu klesá, s tím jak roste geografická
diverzifikace investic SF a souběžně roste akutní potřeba kapitálu a investic v krizí
postižených a zadlužených společnostech vyspělého světa.
Ostatně krize 2008 - 2009 měla vliv i na fungování SF. Ty stále více kombinují
dlouhodobý investiční horizont, který stabilizuje FiS, s kratšími investičními horizonty. SF
se tak stávají aktivnějším hráčem operujícím na FiS a jistě bude zajímavé sledovat jejich
budoucí dynamický vývoj. Na závěr bych jen konstatoval, že nelze popřít skutečnost, že
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nelze SF zneužít. Avšak stejně lze zneužít i bezpočet dalších lidských nástrojů. Záleží
proto hlavně na politické odpovědnosti jejich držitelů.

Přílohy:
Příloha č. 1: Linaburg – Maduell index (LMT index)
Tento index vyvinuli Carl Linaburg a Michael Maduell ze SWF institutu sídlícího v Las
Vegas (USA). Index by měl sloužit k jakémusi zhodnocení transparentnosti jednotlivých
SF a umožnit tak jejich vzájemné porovnávání. Vychází z 10 principů (viz tabulka),
přičemž fond získá za splnění daného jednoho kritéria 1 bod. V součtu tedy může získat
maximálně 10 bodů. Autoři doporučují zisk, alespoň 8 bodů, aby se mohl fond považovat
za dostatečně transparentní (SWF institute 2011).
ZÁSADY Linaburg - Maduell indexu transparentnosti

BOD

Fond poskytuje veškeré informace o svoji historii včetně zdůvodnění svého
1

založení, původu majetku a vlastnické struktury.

1

Fond poskytuje aktuální, nezávislé auditované výroční zprávy.
Fond poskytuje údaje o vlastnických podílech v jednotlivých společnostech

1

včetně jejich geografického umístění.
Fond poskytuje informace o celkové tržní hodnotě svého portfolia včetně

1

způsobu případného vypořádávání.
Fond naplňuje dané směrnice investiční politiky v souladu s etickými

1

normami.

1

Fond poskytuje jasné informace týkající se jeho strategie a cílů.
Fond uvádí své dceřiné společnosti a jejich kontaktní informace, pokud je

1

má.

1

Fond uvádí své externí spolupracovníky, pokud je využívá.

1

Fond provozuje své vlastní webové stránky.
Fond poskytuje veškeré informace o svém hlavním sídle včetně kontaktních

1

údajů, jako je telefonní a faxové spojení apod.

Zdroj: SWF institute 2011, převzat český překlad (Ander 2010, s. 30)
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Příloha č. 2: DEM – Index stupně demokracie (od The Economist)

Tento ukazatel hodnotící stupeň demokracie v jednotlivých zemích světa je poměrně
komplexního charakteru. Složen je z 60 kritérií, které lze rozdělit do 5 tematických skupin
otázek týkajících se demokratického uspořádání a systému. Konkrétně se jedná o oblasti
1) volebního procesu a pluralismu, 2) funkčnosti vlády, 3) politické participace, 4)
demokratické politické kultury, 5) občanské svobody. Přičemž výsledná hodnota DEM je
průměrem výsledků z každé kategorie, tedy nejprve se každé kategorii přiřadí umístění
v desetibodové stupnici (na základě konkrétních otázek dané části) a následně se udělá
průměr. Otázky, na základě kterých je pak provedeno celkové zhodnocení a uspořádání
zemí jsou pokud možno koncipovány, aby na ně bylo možné odpovědět ANO (= zisk
1bodu), nebo NE (bez bodu). Nicméně vzhledem k problematičnosti takového
„černobílého pohledu―, autoři v některých otázkách dělení modifikují a přidávají jakousi
střední hodnotu, tj. v případech, kdy nelze provést jednoznačné rozhodnutí, přidělují
hodnotu 0,5. Klasifikace stupně demokracie využita v tomto ukazateli, je znázorněna
v následující tabulce.

ÚROVEŇ DEMOKRACIE

ROZPĚTÍ DEM

plná demokracie

8 - 10

nedokonalá demokracie

6 - 7.9

přechodný režim

4 - 5.9

autoritářský režim

pod 4

Bližší popis ukazatele lze nalézt v The Economist (2010).
Dostupné z: <http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf>
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