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Abstrakt 

 

Dizertaĉná práca je zameraná na výskum efektov priamych zahraniĉných 

investícií v 11 štátoch strednej a východnej Európy. Konkrétne sa jedná o efekty 

vťahovania a vytláĉania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami a ich 

vplyv na ekonomický rast a export v hostiteľskej krajine. Teoretická ĉasť práce je 

zameraná na vymedzenie priamych zahraniĉných investícií a ich efektov. Popisuje 

zároveň zvolené metódy merania efektov priamych zahraniĉných investícií.                  

V empirickej ĉasti je najskôr diskutovaný vývoj priamych zahraniĉných investícií 

a ďalších použitých ekonomických premenných. Nasleduje odhad efektov vťahovania 

a vytláĉania domácich investícií, ktorý je prevedený na roĉných dátach za obdobie  

1993 – 2009, použitím panelovej regresie s fixnými efektmi. Zistené výsledky 

naznaĉujú, že vo všetkých vymedzených oblastiach prevažuje efekt vytláĉania 

domácich investícií. Odhad efektov na ekonomický rast a export bol prevedený za 

každú krajinu regiónu zvlášť v období 1993 – 2010. Na kvartálne dáta bola aplikovaná 

metóda kointegrácie a modelu korekcie chyby. Výsledky potvrdili existenciu 

dlhodobých kauzálnych väzieb medzi skúmanými veliĉinami v ôsmych z jedenástich 

štátov regiónu. Vplyv priamych zahraniĉných investícií však nie je v rámci regiónu 

strednej a východnej Európy jednoznaĉný, keďže boli preukázané ako pozitívne tak aj 

negatívne vplyvy na ekonomický rast a export. 

 

Abstract 

 

This thesis focuses on research of foreign direct investment (hereinafter ―FDI‖) 

effects in eleven countries of Central and Eastern Europe; and specifically, the effects of 

pulling in domestic investments and extrusion of domestic investments by FDI and their 

impact on economic growth and export in the host country. The theoretical part is 

focused on the definition of FDI and their effects.  It also describes selected methods for 

measuring the effects of FDI. In the empirical part of this thesis, there is a development 

of FDI and other economic variables used discussed at first. The following is and 

estimate of the effects of pulling in domestic investments and extrusion of domestic 

investments, which is converted to annual data for the period from 1993 to 2009 using 

panel regression with fixed effects. Detected results indicate that in all specified areas, 



the effect of extrusion of domestic investments prevails. Estimation of effects on 

economic growth and export was performed for each country of the region individually 

in the period from 1993 to 2010. The co-integration method and vector error correction 

model was applied on the quarterly data. The results confirmed the existence of long-

term causal links between variables studied in eight of the eleven countries of the 

region. The impact of FDI within the region of Central and Eastern Europe, however, is 

not clear, since there were positive as well as negative effects proven on economic 

growth and export.  
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1 

Úvod 
 

Krajiny strednej a východnej Európy (SVE) prešli od poĉiatku 90. rokov 20. 

storoĉia mnohými významnými transformaĉnými zmenami, a to nie len v oblasti 

spoloĉenského života, ale predovšetkým v oblasti ekonomickej. Prechod z centrálne 

plánovaného hospodárstva k tržnému si skôr ĉi neskôr vyžiadal vlnu privatizácie 

strategických podnikov. Domáca podnikateľská sféra v štátoch tohto regiónu bola 

podkapitalizovaná a preto i vlády, ktoré spoĉiatku preferovali predaj podnikov do rúk 

domácich podnikateľov, pristúpili k ich predaju zahraniĉným investorom. Priamy 

odpredaj podnikov zahraniĉným investorom zaĉalo ako prvé praktizovať Maďarsko. 

Postupne túto formu privatizácie nasledovali ostatné štáty tohto regiónu. Rumunsko 

najdlhšie preferovalo myšlienku ponechať strategické podniky v domácom vlastníctve, 

no vzhľadom k netransparentnému prístupu k privatizácií bolo neúspešne. Nakoniec tiež 

pristúpilo k privatizácií podnikov zahraniĉnými investormi.  

V období privatizácie zohrali priame zahraniĉné investície (PZI) významnú rolu. 

PZI nie sú len charakteristickým rysom postupujúcej globalizácie, ale na sklonku       

90. rokov 20. storoĉia sa stali sprievodným znakom dokonĉenia transformaĉných zmien 

Srholec (2004). Postupom ĉasu a v dôsledku prijímania významných reforiem sa stal 

región strednej a východnej Európy atraktívny aj pre investorov realizujúcich investície 

na zelenej lúke. Zo strany vlád sú zavádzané investiĉné stimuly, ktoré majú za cieľ 

prilákať do krajiny ĉo najväĉší objem PZI. Panuje predstava, že prílev zahraniĉného 

kapitálu je zárukou ekonomického rastu, poklesu nezamestnanosti, rastu exportu, 

získania nového know how ĉi technológií. Kľúĉovým národohospodárskym cieľom 

štátov je maximálne urýchliť proces ekonomickej konvergencie. Za zásadný je 

považovaný i vstup do medzinárodných ekonomických ĉi ekonomicko-politických 

zoskupení.  

V prvej polovici 90. rokov bol prílev PZI do regiónu strednej a východnej 

Európy nízky. Postupom ĉasu, v dôsledku realizovaných reforiem a postupnej 

privatizácie sa zaĉalo tempo rastu prílevu PZI zvyšovať. V súvislosti s ďalšími 

ekonomickými a politickými zmenami a postupným vstupom jednotlivých štátov do 

Európskej únie, dochádzalo k rastu prílevu PZI realizovaných na zelenej lúke. Finanĉná 

kríza a jej následky, ktoré sa zaĉali prejavovať v tomto regióne v roku 2008 a 2009, sa 

priĉinili o zníženie prílevu PZI. 
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Problematika priamych zahraniĉných investícií je ĉasto diskutovanou témou na 

rôznych úrovniach. Predmetom odborných ekonomických ĉi politických debát sa 

stávajú dopady priamych zahraniĉných investícií na hostiteľskú krajinu.                      

Vo všeobecnosti v literatúre panuje akýsi konsenzus o pozitívnych efektoch PZI na 

domácu ekonomiku. Empirické analýzy však potvrdzujú, že táto oblasť výskumu nie je 

jednoduchá. Niektoré efekty sú ťažko kvantifikovateľné a závery štúdií neprinášajú 

jednoznaĉné výsledky. Rozdiely v záveroch tiež odrážajú dostupnosť a kvalitu dát, 

dĺžku ĉasových radov ĉi použité metódy výskumu.  

Teória rozdeľuje efekty PZI na ekonomické, politické a sociálne. V rámci 

dizertaĉnej práce budú diskutované len ekonomické efekty, ktoré môžu byť 

mikroekonomické a makroekonomické. Príkladom mikroekonomických efektov je 

vplyv nadnárodných spoloĉností na domáce konkurenĉné prostredie. 

K makroekonomickým efektom sa radia napríklad dopady na ekonomický rast, úĉty 

platobnej bilancie, zahraniĉný obchod krajiny alebo zamestnanosť. Ďalej efekty PZI 

môžu pôsobiť na ekonomiku krajiny priamo ĉi nepriamo a zároveň pozitívne ĉi 

negatívne. Ako príklad priamych pozitívnych úĉinkov je možné uviesť podporu 

ekonomického rastu, technologický transfer, know how v oblasti manažmentu, 

nedlhové financovanie deficitu bežného úĉtu platobnej bilancie, podporu rastu exportu. 

K priamym negatívnym efektom PZI sa napríklad radí zhodnotenie kurzu domácej 

meny, vynútený rast peňažnej zásoby a tlaky na infláciu. Nepriame pozitívne úĉinky 

PZI na domáce investície sa prejavujú v prelievaní pozitívnych efektov na domáce 

podnikateľské prostredie a vo vytváraní väzieb medzi nadnárodnými spoloĉnosťami 

a domácimi podnikmi. Nepriaznivým nepriamym efektom PZI je pravý opak.  

Ako je z vyššie uvedeného prehľadu zrejmé, efekty PZI sa môžu prejavovať 

v celej rade oblastí a aspektov. Keďže nie všetky efekty sa dajú vierohodne 

kvantifikovať, prípadne k ich kvantifikácií a interpretácií nie sú dostatoĉne vhodné 

údaje, je nutné vymedziť predmet výskumu dizertaĉnej práce. Predmetom výskumu 

v dizertaĉnej práci budú na mikroekonomickej úrovni efekty priamych zahraniĉných 

investícií na domáce investície. Prílev PZI môže na jednej strane pôsobiť na domáce 

investície tak, že ich stimuluje, a teda hovorí sa o efektoch vťahovania domácich 

investícií priamymi zahraniĉnými investíciami. Na druhej strane môžu PZI vytláĉať 

domáce investície a takto pôsobiť negatívne na domáce podnikateľské prostredie. Na 
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makroekonomickej úrovní pôjde o skúmanie vplyvu priamych zahraniĉných investícií 

na export a ekonomický rast v hostiteľskej krajine.  

Cieľom dizertaĉnej práce je zistiť, ĉi priame zahraniĉné investície vťahujú, alebo 

vytláĉajú domáce investície v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Ďalším cieľom 

je odhaliť prípadné dlhodobé kauzálne väzby medzi priamymi zahraniĉnými 

investíciami, ekonomickým rastom a exportom v týchto krajinách. Za týmto úĉelom 

budú v dizertaĉnej práci hľadané odpovede na nasledujúce otázky: 

 Vťahujú alebo vytláĉajú priame zahraniĉné investície domáce investície? 

Vytvárajú tak priame zahraniĉné investície lepšie konkurenĉné prostredie 

a priaznivo pôsobia na domáci podnikateľský sektor? 

 Existuje dlhodobá väzba medzi priamymi zahraniĉnými investíciami 

a vybranými makroekonomickými premennými (export, hospodársky rast) 

a aký je vplyv priamych zahraniĉných investícií? 

Za úĉelom splnenia cieľa je dizertaĉná práca rozdelená do šiestich ĉastí. Po 

úvode nasleduje prvá kapitola, ktorá je venovaná teoretickému vymedzeniu priamych 

zahraniĉných investícií. V kapitole sú popísané teórie priamych zahraniĉných investícií 

a teoreticky vymedzené efekty priamych zahraniĉných investícií. Druhá kapitola sa 

venuje metódam merania efektov priamych zahraniĉných investícií, ktoré sú použité 

v dizertaĉnej práci. Ide konkrétne o panelovú regresiu, kointegráciu, model korekcie 

chyby a príslušné testy, ktoré je potrebné pri ich realizácií vykonať. Tretia kapitola je 

venovaná vývoju priamych zahraniĉných investícií a ďalších skúmaných veliĉín 

v období 1993 - 2009. Diskusia nad vývojom je vedená na národnej a regionálnej úrovni 

s dôrazom na medzinárodnú komparáciu. V nadväzujúcej štvrtej kapitole je 

uskutoĉnená empirická analýza efektov priamych zahraniĉných investícií. Najskôr je 

pomocou panelovej regresie skúmaný vplyv PZI na domáce investície. Alternatívne sú 

použité rôzne špecifikácie modelu s rozdelením štátov podľa geografického ĉlenenia, 

objemu prílevu priamych zahraniĉných investícií na hrubý domáci produkt alebo 

prílevu priamych zahraniĉných investícií na obyvateľa. Následne sa kapitola venuje 

modelovaniu kauzálnych väzieb medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, 

ekonomickým rastom a exportom v jednotlivých štátoch SVE zvlášť a vyhodnocovaniu 

zistených výsledkov. V závere dizertaĉnej práce sú sumarizované poznatky 

a zodpovedané vyššie stanovené výskumné otázky. 
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1. Teoretické vymedzenie priamych zahraničných investícií 

a ich efektov 

 

V úvode tejto kapitoly je nutné zadefinovať priame zahraniĉné investície. 

Existuje viacero definícií priamych zahraniĉných investícií, ĉi už na úrovní 

medzinárodných inštitúcií, ĉi na úrovní jednotlivých krajín. Moosa (2002) vo svojej 

publikácií udáva, že priame zahraniĉné investície  sú proces, pri ktorom rezidenti jednej 

krajiny (krajiny pôvodu) získavajú vlastnícky podiel na majetku firmy v hostiteľskej 

krajine, za úĉelom kontroly produkcie, distribúcie a iných aktivít.
1
 Konferencia 

spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) definuje PZI ako investície, ktoré 

sú založené na dlhodobom vzťahu k podniku, a ktoré odrážajú trvalý záujem a kontrolu 

rezidentským subjektom z jednej krajiny (zahraniĉný investor alebo materská 

spoloĉnosť) v podniku rezidenta inej krajiny. Medzinárodný menový fond (MMF) v 

publikácií Balance of Payments Manual definuje PZI ako investíciu, ktorá je 

uskutoĉňovaná so zámerom získať trvalý podiel na podniku uskutoĉňujúcom svoju 

ĉinnosť na území iného štátu ako je štát investora, a ktorého cieľom je mať reálny vplyv 

na riadení podniku. V Ĉeskej republike sú priame zahraniĉné investície vymedzené 

v devízovom zákone. Tento devízový zákon ĉ. 219/1995 Sb. podľa paragrafu 1 písmena 

(i) priamou investíciou pri plnení oznamovacej povinnosti rozumie také vynaloženie 

peňažných prostriedkov alebo iných peňazí oceniteľných majetkových práv a iných 

majetkových hodnôt, ktorého úĉelom je založenie, nadobudnutie alebo rozšírenie 

trvalých ekonomických vzťahov investujúceho tuzemca alebo tuzemcov ako osôb 

jednajúcich v zhode na podnikaní v zahraniĉí alebo investujúceho cudzozemca alebo 

cudzozemcov ako osôb jednajúcich v zhode na podnikaní v tuzemsku, a to najmä 

niektorou z týchto foriem: 

1. vznik alebo získanie výluĉného podielu na podnikaní vĉítane jeho rozšírenia, 

2. úĉasť v novo vzniknutom alebo existujúcom podnikaní, ak investor vlastní alebo 

získa najmenej 10 % podielu na základnom kapitále obchodnej spoloĉnosti 

alebo družstva alebo najmenej 10 % podielu na vlastnom kapitále spoloĉnosti 

                                                 
1
 „ Krajina pôvodu― – všeobecne je touto krajinou myslená domáca krajina, kde investujúca firma má 

sídlo.  

„Hostiteľská krajina― – všeobecne je touto krajinou myslená zahraniĉná krajina, kde je zahraniĉná 

investícia umiestnená.  
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alebo najmenej 10 % hlasovacích práv alebo iný podiel na podnikaní spoloĉnosti 

presahujúci 10 %, 

3. ďalšie poskytnutie alebo prijatie finanĉných prostriedkov alebo iných peňazí 

oceniteľných majetkových hodnôt alebo práv v rámci ekonomických vzťahov 

založených priamou investíciou, 

4. finanĉný úver spojený s dohodou o podiele na rozdelení zisku alebo s výkonom 

úĉinného vplyvu na riadení podniku, 

5. užitie zisku z existujúcej priamej investície do tejto investície (reinvestícia 

zisku). 

V súvislosti s definíciami PZI Ĉeská národná banka (ĈNB) pri vytváraní štatistiky 

ohľadne PZI vychádza z definície priamych zahraniĉných investícií, ktorá je stanovená 

Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v súlade s EUROSTATom 

a MMF, ktorá hovorí, že: „Priama zahraniĉná investícia odráža cieľ rezidenta z jednej 

ekonomiky (priamy investor) získať trvalú úĉasť v subjekte, ktorý je rezidentom v inej 

ekonomike než je ekonomika investora (priama investícia). Trvalá úĉasť implikuje 

existenciu dlhodobého vzťahu medzi priamym investorom a podnikom a rovnako 

významný stupeň vplyvu investora na vedenie podniku. Priame zahraniĉné investície 

zahŕňajú ako pôvodné transakcie medzi oboma subjektami, tak všetky následné 

kapitálové transakcie medzi nimi a medzi afilovanými podnikmi, registrovanými 

i neregistrovanými v obchodnom registri.― Podnik (priama investícia) je ďalej 

definovaný ako podnik zapísaný alebo nezapísaný v obchodnom registri, v ktorom 

zahraniĉný investor vlastní 10 a viac percent akcií, alebo hlasovacích práv u zapísaného 

alebo ekvivalent u nezapísaného podniku. Priama investícia zahŕňa ako priamo, tak 

i nepriamo vlastnené afilácie, ktoré sa podľa percenta podielu investora na základnom 

kapitále alebo hlasovacích právach delia na: 

 dcérske spoloĉnosti (viac než 50 % podiel),  

 pridružené spoloĉnosti (10 – 50 % podiel), 

  poboĉky (100 % vlastnené zastúpenia alebo kancelárie priameho investora; 

pozemky a stavby priamo vlastnené nerezidentom; mobilné zariadenia 

operujúce v ekonomike aspoň jeden rok).  

Za súĉasť priamej zahraniĉnej investície je považovaný okrem podielu na 

základnom kapitále tiež reinvestovaný zisk a ostatný kapitál, zahrňujúci úverové vzťahy 

s priamym investorom. Priama zahraniĉná investícia je teda súhrn základného kapitálu, 
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reinvestovaného zisku a ostatného kapitálu. Základný kapitál predstavuje vklad 

nerezidenta do základného kapitálu spoloĉnosti (základný kapitál v poboĉkách, všetky 

podiely v dcérskych a pridružených spoloĉnostiach). Reinvestovaný zisk je podiel 

priameho investora, a to v pomere k priamej majetkovej úĉasti, na hospodárskom 

výsledku nerozdelenom formou dividend. A nakoniec ostatný kapitál v sebe zhŕňa 

prijaté a poskytnuté úvery, vĉítane dlhodobých cenných papierov a dodávateľských 

úverov, medzi priamymi investormi a ich dcérskymi spoloĉnosťami, poboĉkami 

a pridruženými spoloĉnosťami. Tieto úverové vzťahy sú zachytené 

v medzipodnikových pohľadávkach a záväzkoch. 

 

1.1 Stručný prehľad historického vývoja priamych zahraničných 

investícií 

 

Z histórie priamych zahraniĉných investícií stojí za zmienku 19. storoĉie. 

V tomto období síce priame zahraniĉné investície neboli bežné tak ako dnes, no 

vyskytovali sa, a to hlavne najmä vo forme úverov ako aj získavania vlastníckeho 

podielu vo firmách za úĉelom  podpory ekonomického rozvoja iných krajín zo strany 

Veľkej Británie.  

Z ĉlánku Godley (1999) vyplýva, že v 19. stor. plynuli PZI tiež do Veľkej 

Británie, a to prevažne do priemyselných odvetví a odvetví zameraných na výrobu 

spotrebného tovaru. Zámerom týchto investorov bolo preraziť na britský trh. Mnoho 

z týchto investícií v tej dobe bolo neúspešných. Za príklad úspešnej PZI v tom období 

v Británii sa uvádza spoloĉnosť Singer Manufacturing Company. Táto spoloĉnosť sa 

stala v tej dobe na svete prvou modernou nadnárodnou spoloĉnosťou a bola jednou 

z najväĉších firiem na svete do roku 1900. 

Napriek faktu, že v medzivojnovom období zahraniĉné investície klesali, priame 

zahraniĉné investície zaznamenávali stále postupný nárast. Zmena nastala v pozícií 

svetového finanĉného a ekonomického vodcu, kde na tejto pozícií vystriedali Veľkú 

Britániu Spojené štáty americké.  

Situácia po druhej svetovej vojne vyvolávala v štátoch Európy ako aj v Japonsku 

potrebu zahraniĉného kapitálu (amerického kapitálu) na obnovu krajín zniĉených 

vojnou a naštartovanie ich ekonomík. Potreba realizácie priamych zahraniĉných 

investícií neustále v tejto dobe rástla. Druhým z faktorov, ktorý uľahĉoval a motivoval 
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realizáciu PZI v hostiteľských krajinách, bola stále sa rozvíjajúca infraštruktúra 

a pokrok v oblasti komunikácie (komunikaĉných prostriedkoch). 

V šesťdesiatych rokoch 20 stor. došlo k poklesu významu faktorov, ktoré 

iniciovali realizáciu amerických PZI v hostiteľských krajinách. Jednotlivé štáty sa 

zotavili a naštartovali svoje vojnou zniĉené ekonomiky. Zaĉali sa presadzovať 

v jednotlivých krajinách domáci investori a rovnako zaĉal rásť poĉet PZI realizovaných 

v USA, ĉím sa znižoval ĉistý odliv PZI z USA do zahraniĉia.  

Zmeny vo vývoji priamych zahraniĉných investícií nastali i v 80. rokoch         

20. stor., kedy sa z USA stal ĉistý príjemca priamych zahraniĉných investícií, a to 

v dôsledku nízkej miery úspor, nedostatku domáceho kapitálu a potreby získania 

kapitálu zo zahraniĉia. Významným exportérom PZI sa v tej dobe stalo Japonsko, 

v súvislosti s potrebou znížiť náklady na pracovnú silu. Japonské PZI mierili ako do 

USA, tak do Európy ako aj do Severovýchodnej Ázie. Nárast PZI v osemdesiatych 

rokoch je pripisovaný aj ĉoraz väĉšej globalizácií. Aizenman (1992) tvrdí, že realizácia 

PZI je výhodná pre obe strany, tak ako pre nadnárodné spoloĉnosti, tak aj pre 

hostiteľské krajiny, a to je podľa neho dôvod preĉo je neustála tolerancia voĉi realizácií 

PZI. Moosa (2002) uvádza, že tok PZI z industriálnych krajín v rozmedzí rokov      

1984 – 1990 štvornásobne vzrástol.   

Roky 1990 – 1992 znamenali obdobie útlmu v oblasti realizácie PZI, to všetko 

v kontexte s útlmom ekonomického rastu v priemyselných krajinách. Po roku 1992 

dochádza znovu k boomu v oblasti PZI. Rastie poĉet hostiteľských krajín, kde smerujú 

PZI, ale aj poĉet krajín pôvodu, tzn. krajín odkiaľ PZI smerujú. Rozširuje sa oblasť 

realizácie PZI, narastá poĉet PZI realizovaných v oblasti služieb. Pribúdajú štáty, kde 

dochádza k deregulácií v tejto oblasti a štáty, kde narastá poĉet realizovaných 

privatizácií. V období deväťdesiatych rokov vzrástol v dôsledku deregulácie i poĉet 

fúzií a akvizícií. Trend liberalizácie v oblasti regulácií pokraĉoval aj v druhej polovici 

tohto desaťroĉia a napríklad výrazne vzrástol poĉet zmlúv, ktoré zamedzovali dvojité 

zdanenie. Všetky vykonané kroky v oblasti deregulácie motivovali investorov 

k realizácií vyššieho množstva PZI. 

Trend globalizácie pretrváva aj v novom tisícroĉí a PZI aj napriek mnoho krát 

diskutovaným výhodám a nevýhodám, ktoré so sebou nesú sú obľúbenou formou 

získavania zahraniĉného kapitálu. V  roku 2000 bol celosvetovo zaznamenaný rast 

prílevu PZI. V podstate prílev PZI sa v celosvetovom meradle v tej dobe dostal na svoj 
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historický vrchol a predstavoval približne ĉiastku 1,4 bil. USD. Roky 2001 – 2003 sú 

poznaĉené poklesom celosvetovej investiĉnej aktivity, a to sa odráža i na poklese 

prílevu PZI. V roku 2001 došlo k poklesu rastu svetového hospodárstva, zaĉala sa 

prejavovať recesia, ktorej urýchlenie mali na konte i udalosti z 11. septembra 2001  

a vojnový konflikt, do ktorého USA následne vstúpilo. K opätovnému oživeniu 

v oblasti prílevu PZI dochádza vo svete v roku 2004. Tempo rastu prílevu PZI 

pokraĉuje a súvisí s pozitívnym vývojom svetového hospodárstva. Ďalší vrchol prílev 

PZI dosahuje v roku 2007, kedy predstavuje celosvetovo 1,9 bil. USD. V rokoch 2008 a 

2009 dochádza k prepadu, a to v súvislosti s finanĉnou krízou. K miernemu oživeniu 

dochádza v roku 2010. Finanĉná kríza v mnohých ĉastiach sveta zmenila charakter na 

dlhovú krízu. Odhady ekonomického rastu sú opatrné a nepredpovedajú pozitívny vývoj 

v nasledujúcom období. Optimistické vyhliadky ekonomického vývoja sa prikláňajú 

k stagnácií, v lepšom prípade k miernemu rastu ekonomík. V tejto súvislosti sa 

nepredpokladá ani prudký rast v oblasti priamych zahraniĉných investícií.  

Nižšie je uvedený Graf 1, ktorý zachytáva to ako sa vyvíjal prílev PZI vo svete 

v ĉasovom období od roku 1970 do roku 2010.  

 

Graf 1:Vývoj prílevu PZI vo svete v mil. USD (1970 – 2010) 

 

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z UNCTAD 
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1.2  Typy priamych zahraničných investícií  

 

Typy priamych zahraniĉných investícií sa môžu rozlišovať z viacerých hľadísk. 

Odborná literatúra vo väĉšine prípadov hovorí o týchto hľadiskách: 

1. Perspektíva investora (krajiny pôvodu) 

2. Perspektíva hostiteľskej krajiny 

3. Miera získanej kontroly zahraničného investora 

4. Motív realizácie PZI 

5. Spôsoby realizácie PZI 

Nasledujúce odseky budú venované struĉnej charakteristike jednotlivých typov PZI na 

základe vyššie zmienených hľadísk. 

Z pohľadu investora, teda pohľadu krajiny pôvodu investora sa rozlišujú tri typy 

priamych zahraniĉných investícií: (i) horizontálne PZI, (ii) vertikálne PZI a 

(iii) konglomerátne PZI. Horizontálne PZI sú uskutoĉňované za úĉelom 

horizontálneho rozšírenia produkcie rovnakých, alebo podobných typov tovarov 

v hostiteľskej krajine. Firmy vykonávajú podobné, alebo rovnaké fázy produkĉného 

reťazca v jednotlivých poboĉkách doma ako i v zahraniĉí. Horizontálne PZI vo väĉšine 

prípadov realizujú procesne orientované nadnárodné firmy. Vertikálne PZI bývajú 

uskutoĉňované za úĉelom využitia surovín, ĉi materiálov (backward vertical FDI), alebo 

za úĉelom priblíženia sa spotrebiteľovi, a to prostredníctvom získania distribuĉných 

sieti v hostiteľskej krajine (forward vertical FDI). Pri vertikálnom type PZI ide väĉšinou 

o firmy, ktoré sú produktovo orientované a rozliĉné fázy produkĉného procesu sa 

uskutoĉňujú v jednotlivých poboĉkách. Tretí typ PZI, tzv. konglomerátne, zhŕňajú oba 

predchádzajúce typy PZI. 

Z pohľadu hostiteľskej krajiny bývajú PZI delené na (i) import – substituujúce 

PZI, (ii) export – zvyšujúce PZI, (iii) vládou – iniciované PZI. PZI realizované 

v hostiteľskej krajine za účelom nahradenia importu sú determinované veľkosťou 

trhu hostiteľskej krajiny, nákladmi na dopravu a obchodnými bariérami. Predstavujú 

výrobu tovarov, ktoré boli pred tým dovážané hostiteľskou krajinou. Logicky po 

realizácií takejto zahraniĉnej investície, následne poklesne import v hostiteľskej krajine 

o tie tovary, ktoré boli pred zahájením ich výroby zahraniĉným investorom do krajiny 

dovážané. Rovnako o tieto tovary poklesne export z krajiny pôvodu investora. PZI 

podporujúce rast exportu bývajú motivované potrebou získať nové zdroje vstupov 
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ako sú suroviny a polotovary, ako aj znižovaním nákladov ĉi zvyšovaním produktivity. 

Realizácia takéhoto typu PZI, býva zvyĉajne sprevádzaná zvyšovaním exportu 

hostiteľskej krajiny o vývoz surovín a polotovarov do krajiny investora a ostatných 

krajín, kde sídlia dcérske spoloĉnosti, alebo poboĉky investora. Posledným typom PZI 

z pohľadu hostiteľskej krajiny, sú PZI iniciované vládou, kedy vláda vytvára stimuly 

pre prilákanie zahraniĉných investorov, a to napríklad za úĉelom zníženia deficitu 

platobnej bilancie, za úĉelom reštrukturalizácie jednotlivých neefektívne fungujúcich 

štátnych podnikov, zníženia nezamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti 

ekonomiky.    

Tak ako to uvádza Srholec (2004) z hľadiska miery kontroly, ktorú získava 

zahraniĉný investor realizáciou PZI v zahraniĉnej firme, sa ĉlenia PZI na: (i) podniky 

s menšinovým zahraniĉným podielom (associate), (ii) podniky pod zahraniĉnou 

kontrolou (subsidiary). PZI s menšinovým zahraničným podielom sa vyznaĉujú 

podielom na základnom kapitále alebo hlasovacích právach v rozmedzí od 10 – 50 %. 

Zahraniĉný investor ma v takejto firme teda menšinový podiel a delí sa o vlastníctvo 

s domácim vlastníkom. PZI pod zahraničnou kontrolou sú charakteristické tým, že 

zahraniĉný investor získava v takomto podniku kontrolný vlastnícky podiel. 

Z hľadiska motívu realizácie PZI sa podľa Dunninga (1994) a Dunninga et 

al. (2008) rozoznávajú: (i) PZI – trhy vyhľadávajúce, (ii) PZI – zdroje vyhľadávajúce, 

(iii) PZI – aktíva vyhľadávajúce a (iv) PZI – efektivitu vyhľadávajúce. PZI – trhy 

vyhľadávajúce sú realizované za úĉelom investora preniknúť na zahraniĉné trhy 

a touto cestou získať vyšší tržný podiel a ušetriť náklady na zásobovanie tohto trhu. PZI 

realizované za účelom vyhľadávania faktorov sa snažia o získanie lepšieho prístupu 

k výrobným faktorom. Týmto spôsobom je tiež investor schopný dosiahnuť zníženie 

nákladou výroby. PZI – strategické aktíva vyhľadávajúce sa realizujú s cieľom 

zahraniĉného investora získať prístup k urĉitým aktívam ako sú patenty, licencie apod. 

PZI – efektivitu vyhľadávajúce sú realizované s cieľom optimalizácie výroby. Ako 

príklad môže slúžiť presun výroby nároĉnej na ľudskú prácu do oblasti s nižšími 

nákladmi na prácu. 

Na základe toho akým spôsobom sa PZI v hostiteľskej krajine realizujú, bývajú 

rozlišované tri typy PZI: (i) PZI na zelenej lúke, (ii) PZI na hnedej lúke a (iii) PZI 

realizované formou fúzií a akvizícií. Vymedzenie týchto typov PZI vychádza 

z publikácie Srholec (2004). Priamymi zahraničnými investíciami na zelenej lúke sa 
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rozumejú investície, kedy sa v hostiteľskej krajine investorom zakladá nový podnik. 

Vznik takejto investície je zväĉša motivovaný získaním výrobných faktorov, ktoré sú 

dostupné na trhu v hostiteľskej krajine, ide napríklad o lacnejšie výrobné faktory. 

Priame zahraničné investície na hnedej lúke predstavujú investície, pri ktorých 

dochádza ku zmene vlastníckej štruktúry alebo ku reštrukturalizácií. Takto oznaĉované 

sú vo väĉšine prípadov PZI realizované formou privatizácie. Mnoho prípadov PZI 

realizovaných na hnedej lúke vzniká v období transformácie v tranzitívnych 

ekonomikách. Srholec (2004) tiež uvádza, že fúzie a akvizície, ktoré pri svojej následnej 

produkcii využívajú prevažujúcu ĉasť kapacít vytvorených novými investíciami 

materskej spoloĉnosti, sú oznaĉované ako investície na zelenej lúke. PZI vo forme fúzií 

a akvizícií ide o kapitálový vstup do už vzniknutého subjektu. Dochádza k ním za 

úĉelom získania urĉitej konkurenĉnej výhody v podobe nových technológií ĉi iných 

know how. Tiež nastávajú prípady, kedy sa likvidujú z trhu konkurenti využitím 

stratégie kúpy a následného zrušenia firmy. 

 

1.3 Teórie priamych zahraničných investícií 

 

V oblasti priamych zahraniĉných investícií existuje niekoľko teórií, ktoré sa 

zaoberajú rôznymi otázkami spojenými s realizáciou PZI. Pojednávajú o atribútoch, na 

základe ktorých sú PZI umiestňované do jednotlivých lokalít. Vyhodnocujú dôvody 

preĉo sú urĉité krajiny pri získavaní PZI úspešnejšie než ostatné. V neposlednom rade 

analyzujú efekty PZI, ktoré so sebou prinášajú.  

Teórie PZI môžu byť vymedzené z viacerých hľadísk. Pre úĉely tejto práce bol 

zvolený prístup k teóriám PZI na základe ich vymedzení podľa Moosa (2002), ktorý ich 

rozĉleňuje nasledovne:  

 teórie založené na predpoklade dokonalých trhov,  

 teórie založené na predpoklade nedokonalých trhov,  

 ostatné teórie, 

 teórie založené na ďalších faktoroch. 

Táto klasifikácia vychádza z predchádzajúcich návrhov Agarwal (1980), ktoré 

boli následne rozpracované Lizondo (1991). Okrem tejto klasifikácie môžu byť teórie 

PZI vymedzené z ďalších hľadísk ako sú napríklad makroekonomické, 

mikroekonomické a strategické faktory motivujúce prílev PZI, alebo môže byť zaujatý 
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prístup k PZI na základe jednotlivých ekonomických teórií. V úvode kapitoly, kde sa 

Moosa (2002) zaoberá vymedzením teórií PZI upozorňuje na fakt, že všetky investície 

sú realizované za úmyslom získania profitu a PZI nie sú výnimkou. 

  

1.3.1 Teória založená na predpoklade dokonalých trhov 

 

Táto teória pojednáva o troch predpokladoch: (i) hypotéza rozdielnej miery 

návratnosti, (ii) hypotéza diverzifikácie portfólia a (iii) hypotéza veľkosti trhu. 

Hypotéza rozdielnej miery návratnosti - predpokladá,  že  kapitálové toky 

z jednej krajiny s nízkou mierou návratnosti do krajiny s vysokou mierou návratnosti sa 

pohybujú v procese, ktorý vedie nakoniec k rovnosti ex ante reálnej miery návratnosti. 

Na základe predpokladov tejto hypotézy sa správajú firmy zvažujúce realizáciu PZI tak, 

aby sa ich medzné výnosy rovnali ich medzným nákladom na kapitál. Ďalším 

predpokladom vyplývajúcim z tejto hypotézy je fakt, že firmy sa voĉi riziku chovajú 

neutrálne. To znamená, že miera návratnosti je jediným faktorom, ktorý firmy zvažujú 

pri rozhodovaní o realizácií investície. Neutrálne chovanie investora voĉi riziku v tomto 

prípade je chápane tak, že investor považuje domáce a zahraniĉné investície za 

perfektné substitúty. 

 Pri testovaní tejto hypotézy sa vychádza zo vzťahu medzi relatívnou mierou 

návratnosti v rade krajín a alokáciou PZI medzi nimi. Väĉšine ekonómov skúmajúcich 

tento predpoklad sa nepodarilo dosiahnuť štatisticky významných záverov, 

potvrdzujúcich vyššie zmienené tvrdenie. Testovanie tejto hypotézy býva najĉastejšie 

spochybňované v súvislosti s meraním miery návratnosti investície, ďalej v súvislosti 

s úĉelom s akým sa PZI realizujú. Niektorí ekonómovia argumentujú tým, že PZI 

nemusia byť vždy realizované za úĉelom maximalizácie zisku, ale napríklad s úmyslom 

preniknutia na nové trhy alebo s úmyslom vyhnúť sa obchodným bariéram existujúcim 

v zahraniĉnom obchode s danou krajinou, ako vyplýva i z kapitoly 1.2. Ďalej býva tejto 

hypotéze vyĉítane, že sa v nej abstrahuje od rizika. Argumentom je, že firmy 

rozhodujúce sa o realizácií PZI vždy zohľadňujú riziko vo svojom rozhodnutí. Tiež 

býva tejto hypotéze vytýkane to, že nevysvetľuje dôvody, preĉo firmy dávajú prednosť 

PZI pred portfóliovými investíciami. 

Hypotéza diverzifikácie portfólia - predpokladá, že investor pri rozhodovaní 

o realizácií PZI sa rozhoduje nie len na základe výnosnosti investície, ale berie v podtaz 
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aj riziko, ktoré so sebou investícia nesie. Možnosť znižovania rizika sa opiera o jeho 

diverzifikáciu, priĉom tento teoretický základ hypotézy vychádza z teórie portfólia 

Tobina (1958) a Markowitza (1959). 

Empirické testovanie tejto hypotézy poukázalo na existenciu problémov ako je 

napríklad fakt, že hypotéza je postavená na vzťahu medzi veliĉinami ex-ante výnos 

a riziko. No na druhej strane dostupné údaje použité vo výpoĉtoch sú ex-post a ex-ante 

je ich možné skúmať len na základe racionálnych oĉakávaní, alebo pomocou scenára. 

Alebo tiež problém reportovaných dát, ktoré sú odlišné od skutoĉných, a to napríklad 

z dôvodu úĉtovných postupov. 

Síce táto hypotéza býva považovaná za kvalitnejšiu v porovnaní s hypotézou 

miery návratnosti  z dôvodu, že berie ohľad na riziko, ktoré predstavuje dôležitý faktor 

pri rozhodovaní o realizácií PZI, no býva jej vytýkané rovnako ako hypotéze miery 

návratnosti to, že nevysvetľuje preĉo sú PZI preferované nadnárodnými spoloĉnosťami 

pred portfóliovými investíciami. 

 Hypotéza veľkosti trhu - je založená na predpoklade, že objem PZI 

v hostiteľskej krajine závisí od veľkosti trhu. Veľkosť trhu je meraná dosiahnutým 

predajom nadnárodnej spoloĉnosti v krajine, alebo hrubým domácim produktom 

krajiny. Tento predpoklad korešponduje najmä s prípadom, kedy PZI do krajiny mieria 

za úĉelom nahradenia dovozu do tejto krajiny, teda ide o PZI trhy vyhľadávajúce. 

V prípade rastu veľkosti trhu krajiny na úroveň odpovedajúcu využitiu úspor z rozsahu, 

krajina sa stáva potenciálnym cieľom pre prílev PZI. Balassa (1966) vo svojej štúdií 

poukazuje na fakt, že dostatoĉne veľký trh umožňuje špecializáciu výrobných faktorov 

a tým dosiahnutie minimalizácie nákladov.  

Jedným zo spôsobov ako otestovať hypotézu veľkosti trhu, je zistiť ĉi  podiel 

PZI z danej krajiny na skupine hostiteľských krajín je v korelácií s  úrovňou príjmu 

fyzických osôb v hostiteľskej krajine. Empirické štúdie používajúce túto testovaciu 

metodológiu prijímajú hypotézu, že vyššia úroveň predaja a príjem hostiteľskej krajiny 

pozitívne súvisia s prílevom PZI. Rovnako existujú empirické štúdie zaoberajúce sa 

veľkosťou trhu ako determinantom PZI. Záverom väĉšiny týchto štúdií je tvrdenie, že 

existuje pozitívny vzťah medzi PZI na strane jednej a objemom predaja zahraniĉných 

podnikov a  veľkosťou HDP krajiny na strane druhej. Ako ukazovateľ veľkosti trhu 

býva v týchto štúdiách používaný napríklad reálny HDP, tempo rastu HDP, HDP na 

obyvateľa.  



14 

Agarwal (1980) upozorňuje na riziko interpretácie významu vzťahu medzi PZI 

na jednej strane a objemom predaja zahraniĉných spoloĉností a HDP na strane druhej, 

a to z nasledujúcich dôvodov: 

1. Vzťah je založený na predpokladoch neoklasickej teórie domácich investícií, 

ktoré sú trvalo nereálne. 

2. Veľkosť trhu pravdepodobne ovplyvňuje PZI zamerané na výrobu tovarov pre 

spotrebu v hostiteľskej krajine a nie PZI zamerané na vývoz. V praxi je pomerne 

ťažké rozlišovať medzi rôznymi druhmi PZI, pre štatistické úĉely. 

3. Zatiaľ ĉo HDP a PZI sú vysoko korelované, štúdie nevypovedajú o smere 

kauzality. 

4. Vzhľadom k tomu, že táto hypotéza je založená na neoklasickej teórií domácich 

investícií, investície by mali byť definované ako zahŕňajúce len výdaje na 

zariadenie a vybavenie. Ale štatistiky PZI nerozlišujú medzi výdajmi na budovy 

a zariadenia a inou formou investícií ako sú zásoby a finanĉné aktíva. 

5. Štatistiky ohľadne výstupov (ako je HDP a iné s tým súvisiace ukazovatele) 

spravidla podliehajú významnej chybe merania, a to najmä v rozvojových 

krajinách. 

6. Rozhodnutia firmy týkajúce sa PZI môžu byť realizované na základe rôznych 

faktorov. 

V koneĉnom dôsledku, to že z nezanedbateľnej ĉasti na veľkosti trhu záleží, 

preukázal výskum spoloĉnosti AT Kearney (2012). Tento prieskum je založený na 

názore 200 manažérov z 27 krajín a 17 odvetví, ktorí oznaĉili na stupnici od 0 – 3 

pravdepodobnosť (nebezpeĉenstvo) investovania v konkrétnej krajine. Prvé tri krajiny, 

ktoré boli preferované pre umiestnenie investície boli Ĉína, India a Brazília. USA bolo 

na štvrtom mieste, zatiaľ ĉo Nemecko bolo na piatom mieste. Záverom však treba 

dodávať, že poradie krajín z hora smerom dolu nebolo presne odpovedajúce poradiu 

krajín ĉo do ich veľkosti, pretože existujú aj iné faktory ovplyvňujúce PZI. Napríklad 

Kanada bola na dvadsiatom mieste , zatiaľ ĉo Veľká Británia bola ôsma. 

 

1.3.2 Teória založená na nedokonalých trhoch 

 

Teória PZI založená na nedokonalých trhoch vychádza zo štúdií Hymera (1977), 

ktorý poukázal na to, že štruktúra trhu a špecifické charakteristiky investujúcich firiem 
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môžu vysvetliť realizáciu PZI. Následne Martin (1991) previedol výskum, ktorým 

potvrdzuje dôležitosť tržnej štruktúry v súvislosti s prílevom PZI.  

V rámci teórie PZI založenej na nedokonalých trhoch sa berie ohľad na 

nasledujúce hypotézy: (i) hypotézu priemyslovej organizácie, (ii) hypotézu 

internalizácie, (iii) hypotézu umiestnenia, (iv) eklektickú teóriu, (v) hypotézu  životného 

cyklu produktu, (vi) hypotézu oligopolných reakcií. 

Hypotéza priemyslovej štruktúry - autormi tejto hypotézy boli Hymer (1977) 

a ďalej ju rozšírili Kindleberg (1969), Caves (1996) a Dunning (1988). Z tvrdení tejto 

hypotézy vyplýva, že firma realizujúca PZI sa potyká v hostiteľskej krajine s urĉitými 

nevýhodami, ktoré súvisia s jazykovou bariérou, kultúrnou odlišnosťou, odlišným 

právnym systémom a pod. Preto, keď sa firma rozhodne realizovať PZI v zahraniĉí musí 

z toho profitovať také výhody, aby spomínane nevýhody boli uvrhnuté do role 

zanedbateľných nevýhod. Inak povedané výhody (manažérske schopnosti, know how, 

patenty, technológie a iné), ktorými je firma špecifická by mali byť v zahraniĉí podľa 

tejto hypotézy dostaĉujúce na prekonanie nevýhod plynúcich z realizácie PZI. Lall 

a Streeten (1977) prezentovali zoznam výhod, ktoré sú významné pre firmy realizujúce 

PZI. Ide napríklad o efektívnejší a skúsenejší manažment, lepší prístup k výrobným 

faktorom, lacnejší spôsob financovania, lepšia schopnosť vyjednávania, lepší marketing 

a v neposlednom rade technológie, schopnosť vývoja nových produktov a procesov 

výroby. Práve tieto špecifické výhody vysvetľujú, preĉo firmy môžu úspešne 

konkurovať na zahraniĉnom trhu.  

V súvislosti s touto hypotézou vzniká otázka, preĉo firma nevyužíva svoje 

výhody tým, že produkuje v krajine pôvodu a nevyváža produkty do zahraniĉia, ĉo je 

v podstate alternatívou PZI. Kindleberg (1969) uvádza, že je to preto, že v zahraniĉí sú 

nižšie výrobné náklady v dôsledku lacnejších vstupov. Aharoni (1966) sa v tejto 

spojitosti odvoláva na behaviorálnu teóriu firmy navrhovanú Cyert a March (1963). 

Upozorňuje na tri faktory, ktoré ovplyvňujú poĉiatoĉné investiĉné rozhodnutia, a to 

neistota, informácie a zodpovednosť. Neistota v zmysle strachu zo straty trhu, ĉo vedie 

k PZI. Následne vyhľadávanie informácií týkajúce sa hodnotenia projektu. 

Zodpovednosť manažmentu za realizáciu projektu. Pokiaľ je projekt vyhodnotený za 

spoľahlivý, dochádza k jeho realizácií. 

Hypotéza priemyselnej štruktúry sa snaží poskytnúť vysvetlenie preĉo firmy 

investujú v zahraniĉí, no neposkytuje vysvetlenie preĉo pri investícií uprednostnia 
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napríklad krajinu A pred krajinou B. Týmto problémom sa bude zaoberať hypotéza 

umiestnenia.  

Hypotézea internalizacie - podľa tejto hypotézey PZI vychádzajú zo snahy 

firiem nahradiť tržné transakcie internými transakciami. Cieľom internalizácie je 

predchádzať ĉasovému sklzu, vyjednávaniam a neistotám plynúcim z odberateľsko-

dodávateľských vzťahov. Internalizácia presahujúca hranice vedie k realizácií PZI 

a tento proces trvá dovtedy kým sa medzné náklady nerovnajú medzným príjmom. 

Hypotéza internalizácie sa teda snaží objasniť fakt, že firmy využívajú PZI pred 

vývozom a dovozom zo zahraniĉia v snahe zabrániť znaĉným ĉasovým sklzom, 

vysokým transakĉným nákladom a preto nahrádzajú funkcie trhu vytvorením interných 

procesov fungujúcich vo vnútri firmy. Ako príklad môžeme uviesť oceliarsku firmu, 

ktorá musí zabezpeĉiť všetky potrebné vstupy pre výrobu svojej koneĉnej produkcie. 

S týmto procesom súvisí mnoho nedokonalostí na trhu so vstupnými faktormi, vĉítane 

ľudského kapitálu, znalostí, marketingu a manažérskych znalostí. Avšak ak táto firma 

získa zahraniĉné ťažobné spoloĉnosti (internalizácia tržného procesu), odstráni neistoty 

plynúce z nákupu a dopravy základnej suroviny pre svoju výrobu.  

Táto hypotéza býva niekedy prehlasovaná za všeobecnú teóriu PZI, zatiaľ ĉo iné 

teórie sú podmnožiny všeobecnej teórie internalizácie. Petrochilos (1989) tvrdí, že aj 

keď je jasné, že nadnárodné spoloĉnosti  chcú obísť trh so vstupmi potrebnými pre ich 

výrobu pomocou PZI, nie je isté ĉi motívom internalizácie je externá tržná 

neefektívnosť alebo sú za tým iné motívy. Ďalej naznaĉuje, že silnejší argument je ten 

predložený Dunningom (1977), že firmy chcú si zachovať výluĉne právo používať 

inovácie vytvorené ich výskumom a vývojom, preto realizujú PZI. Za nedostatok 

hypotézy internalizácie býva považovaná jej prílišná všeobecnosť ĉím neprináša 

empirické uspokojenie a nie je ju možné testovať priamo. 

Hypotéza umiestnenia - ako dôvod realizácie PZI uvádza medzinárodnú 

imobilitu niektorých výrobných faktorov ako je práca ĉi prírodné zdroje. Vznikajú 

rozdiely v nákladoch na výrobné faktory, a s tým súvisí umiestňovanie priamych 

zahraniĉných investícií v zahraniĉí. Napríklad v prípade, keď sú mzdy v hostiteľskej 

krajine nižšie v porovnaní s krajinou pôvodu. To je dôvod, preĉo krajiny ako India 

priťahujú na pracovnú silu nároĉnú výrobu (napr. obuv, textil) z krajín s vysokými 

mzdami. Na druhú stranu, môžu vysoké mzdy vypovedať o vysokej kvalite práce, 

v takomto prípade vzťah medzi nízkymi mzdami a PZI neplatí. Napríklad, sú oblasti 



17 

ako je bankovníctvo, financie a veda a rozvoj, ktoré nie sú presídľované do krajín, kde 

ľudia pracujú v týchto odboroch za nízke mzdy. Je dôležité si uvedomiť, že rozdiely 

v produktivite práce a kvalite práce medzi krajinami sú tak rozdielne, že úvahy 

o mzdových tarifách samé o sebe nie sú spoľahlivým ukazovateľom.  

Závery štúdií týkajúcich sa vzťahu medzi lacnou pracovnou silou a prílevom PZI 

sú zmiešané. Existujú pozitívne závery, ktoré prezentujú napríklad Riedel (1975), ktorý 

prichádza k záverom, že mzdové náklady sú jedným z hlavných determinantov exportne 

orientovaných PZI v Tajvane. Ďalej pozitívne závery prezentujú Goldberg (1972), 

Schneider a Frey (1985), Moore (1993) a iní. Na druhej strane bol empirickými 

výskumami preukázaný žiaden, alebo dokonca opaĉný úĉinok nízkych miezd na prílev 

PZI o ĉom svedĉia napríklad Kravis a Lipsey (1982), Wheeler a Mody (1990). Možné 

vysvetlenie „nechceného výsledku― (negatívnej korelácie medzi PZI a mzdami) je 

prezentované Lucasom (1993), ktorý tvrdí, že zvýšenie miezd v hostiteľskej krajine 

znamená zvýšenie výrobných nákladov, ktoré by malo odradiť od produkcie a v tej 

súvislosti aj od PZI v tejto krajine. Avšak, rast miezd nutne spôsobí zmenu 

v relatívnych cenách výrobných faktorov, ĉo vedie k posunu ku kapitálovo nároĉným 

metódam a teda vyššiemu prílevu PZI.  

Nielen nízke mzdové náklady bývajú považované za urĉujúci faktor tejto 

hypotézy v súvislosti so smerovaním priamej zahraniĉnej investície do hostiteľskej 

krajiny. Výhody, z ktorých môžu ĉerpať firmy v hostiteľskej krajine sa týkajú aj iných 

výrobných vstupov ako sú prírodné zdroje (nerastné suroviny), pokiaľ sú potrebné 

k výrobe. Firma umiestnením PZI v hostiteľskej krajine, ktorá disponuje zásobami 

nerastných surovín potrebných pre výrobu tejto firmy, môže dosiahnuť ušetrenie 

nákladov spojených s dovozom týchto surovín. 

Eklektická teória - (Dunning 1977, 1979, 1988) vznikla integráciou hypotézy 

priemyselnej štruktúry, hypotézy internalizácie a hypotézy umiestnenia. Eklektická 

teória si kladie za cieľ vyriešiť  nasledujúce otázky: (i) Pokiaľ je dopyt po urĉitej 

komodite v urĉitej krajine, preĉo ho neuspokojí domáca firma, ktorá v danej krajine 

vyrába, alebo zahraniĉná firma, ktorá dováža danú komoditu do tejto krajiny. (ii) Za 

predpokladu, že podnik chce rozšíriť svoj rozsah ĉinnosti, preĉo to neurobí 

prostredníctvom iných kanálov? Napríklad výrobou v domácej krajine a následným 

vývozom do zahraniĉia, alebo expandovaní do novej oblasti podnikania v domácej 

krajine, ĉi využitím portfóliových investícií v zahraniĉnej krajine, prípadne licenciou 



18 

svojich technológií pre cudzie spoloĉnosti, ktoré uskutoĉňujú produkciu. Odpoveďou na 

tieto otázky je skutoĉnosť, že zahraniĉná dcérska spoloĉnosť môže vonku konkurovať 

ďalším potenciálnym dodávateľom na zahraniĉnom trhu, a že PZI sú výhodnejšie než 

iné formy expanzie.  

Podľa tejto teórie, musia byť splnené tri podmienky, aby sa firmy rozhodli 

realizovať PZI: 

1. Firma musí disponovať komparatívnou výhodou oproti iným firmám, ktorá 

vyplýva z vlastníctva niektorých nehmotných aktív. Jedná sa o vlastnícke 

výhody ako napríklad právo na konkrétne technológie, monopolná sila 

a veľkosť, prístup k surovinám a prístup k lacnému financovaniu.  

2. Pre firmu, ktorá disponuje týmito výhodami musí byť prospešnejšie výhody 

využívať ako ich predávať, alebo prenajímať.  

3. Pre firmu musí byť výhodnejšie využívať tieto výhody v kombinácií s aspoň 

niektorými výrobnými faktormi v zahraniĉí. Pokiaľ to nie je splnené, potom je 

výhodnejší vývoz.  

Eklektická teória vysvetľuje realizáciu PZI nasledovným spôsobom. Ak sa 

predpokladá, že existuje dopyt po urĉitom výrobku, v ktorom má domáca firma výhodu 

vlastníctva potom možnosti, ktoré v tejto súvislosti nastanú závisia na výhodách 

plynúcich z internalizácie a lokalizácie: 

1. Pokiaľ neexistujú výhody z internalizácie a pokiaľ lokalizaĉné faktory 

podporujú expanziu do zahraniĉia, bude firma uprednostňovať udeľovanie 

licencií zahraniĉnej firme. 

2. Pokiaľ existujú internalizaĉné výhody a pokiaľ lokalizaĉné faktory podporujú 

domácu expanziu, firma expanduje doma a exportuje. 

3. Pokiaľ existujú internalizaĉné výhody a pokiaľ lokalizaĉné faktory podporujú 

expanziu do zahraniĉia, potom sa budú uskutoĉňovať PZI. 

Eklektická teória naznaĉuje, že všetky formy PZI sa dajú vysvetliť vzhľadom k 

ich okolnostiam. Zdôrazňuje, že výhody plynúce z vlastníctva, internalizácie 

a lokalizácie sa môžu ĉasom zmeniť a pripúšťa i fakt, že ak špecifické charakteristiky 

krajiny sú dôležité pre determináciu PZI, potom môže byť neplatná implementácia 

zovšeobecnených skúsenosti z jednej krajiny na druhú. 

Hypotéza životného cyklu produktu, ktorej poĉiatky siahajú do roku 1966, 

bola vytvorená za úĉelom objasnenia expanzie amerických nadnárodných spoloĉnosti 
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po druhej svetovej vojne. Za rozvinutím tejto hypotézy stojí R. Vernon. Je založená na 

myšlienke životného cyklu, ktorým prechádza produkt od zahájenia jeho výroby, rastu, 

cez spomalenie až po pokles. 

Hypotéza sa zakladá na predpoklade, že podnik realizuje PZI v urĉitej fáze 

životného cyklu výrobku, ktorý bol pôvodne vyrobený ako inovatívny. Identifikuje tri 

fázy životného cyklu: 

1. Poĉiatoĉná výroba prebieha v krajine pôvodu firmy, a to vzhľadom k potrebnej 

koordinácií medzi oddelením vedy a výskumu a výrobnými jednotkami. V tejto 

prvotnej fáze životného cyklu výrobku je dopyt po výrobku cenovo neelastický. 

Postupom ĉasu je produkt vylepšený na základe prvotnej spätnej väzby zo strany 

zákazníkov. V tejto fáze je dopyt tvorený zákazníkmi žijúcimi v domovskej 

krajine firmy.  

2. Druhá etapa sa vyznaĉuje „dospelosťou― a exportom výrobku do krajín 

s vysokou úrovňou príjmu, ĉo je determinované dopytom spotrebiteľov 

z vyspelých krajín. Ak sa na strane ponuky objavuje konkurencia, 

inovatívna firma sa uchyľuje k realizácií PZI vo vyspelých krajinách za úĉelom 

uspokojenia tamojšieho dopytu. V tejto fáze je domovská krajina firmy ĉistým 

vývozcom výrobku a zahraniĉné krajiny ĉistým dovozcom. 

3. V tretej fáze sa pôvodne inovatívny výrobok stáva štandardizovaný. Cenová 

konkurencia od iných výrobcov, ktorý zaĉali tento druh výrobku vyrábať 

spôsobuje tlak na inovatívnu firmu, aby investovala v rozvojových krajinách za 

úĉelom zníženia nákladov výroby. Domovská krajina inovatívnej firmy sa stáva 

v tejto fáze ĉistým dovozcom výrobku a hostiteľská krajina sa stáva ĉistým 

vývozcom. 

PZI sa podľa tejto hypotézy stávajú krokom k udržaniu konkurenĉnej pozície 

firmy voĉi domácim a zahraniĉným rivalom. Produkciu a spotrebu v priebehu životného 

cyklu výrobku zobrazuje Graf 2. V hornej ĉasti grafu je znázornená situácia v domácej 

krajine investora a v spodnej ĉasti grafu ide o situáciu v hostiteľskej krajine. Na 

horizontálnej osi je zachytený ĉas a na vertikálnej osi  sa nachádza množstvo. 
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Graf 2:Produkcia a spotreba poĉas životného cyklu produktu 

Prameň: vlastné spracovanie na základe  Moosa (2002) 
 

K tejto hypotéze môže byť použitý príklad poĉítaĉov, ktoré boli vyvinuté v USA 

a odtiaľ vyvážané do zahraniĉia. Postupne ako sa výroba poĉítaĉov stala 

štandardizovaná, USA sa naopak stali ich dovozcami z krajín ako je Kórea, Tajvan, kde 

sa ich výroba presunula.  
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Hypotéza životného cyklu výrobku vysvetľujúca realizáciu PZI, býva 

spochybňovaná v zmysle jej jednoduchosti. Medzinárodný systém produkcie je 

komplikovaný a mnohé výrobné zariadenia bývajú umiestňované do zahraniĉia od 

samého poĉiatku. Samotný tvorca tejto hypotézy Vernon (1979) priznáva, že príjmy 

a technologické medzery medzi USA a ďalšími priemyselnými krajinami sa zmenili 

a teda jeho pôvodná hypotéza sa stala menej pravdepodobná. Hypotéza bola následne 

rozšírená o náklady na pracovnú silu a ďalšie druhy nákladov a bola generalizovaná 

k aplikovaniu na PZI všetkých rozvinutých krajín.  

Hypotéza oligopolnych reakcií – vychádza z tržnej štruktúry oligopolu 

a správania sa firiem v tomto prostredí v snahe udržať si tržný podiel v súvislosti 

s priamymi zahraniĉnými investíciami. Knickerbocker (1973) tvrdí, že v prostredí 

oligopolu realizácia PZI jednou firmou má za následok podobné reakcie iných firiem 

v obore v snahe udržať si svoj tržný podiel. Kreinin et al. (1999) potvrdzujú, že 

zaistenie si podielu na trhu je najdôležitejším motívom pre realizáciu PZI. V prostredí 

oligopolu realizáciu PZI jednou firmou si konkurencia vysvetľuje ako hrozbu 

zachovania doterajšieho stavu, a preto vyvoláva u nej protiakciu. 

 

1.3.3 Ostatné teórie priamych zahraničných investícií  

 

Ostatné teórie priamych zahraniĉných investícií pojednávajú o troch hypotézach: 

(i) hypotéza vnútorného financovania, (ii) hypotéza menových oblastí a efekty 

menových kurzov a (iii) Kojimova hypotéza (Kojima, 1973, 1975, 1985). V rámci tejto 

práce budú struĉne objasnené len dve z nich, vzhľadom k tomu, že Kojimova hypotéza 

býva ostro kritizovaná v súvislosti s PZI. Petrochilos (1989) vníma Kojimové závery 

viac ako predpoklad pre zavedenie medzinárodného obchodu než vysvetľovanie vzniku 

PZI. Svoju kritiku uzatvára tým, že prvky Kojimovej hypotézy sa dajú nájsť v iných 

teóriách ako napríklad v hypotéze životného cyklu výrobku. 

 Hypotéza vnútorného financovania - vychádza pri determinácií PZI 

z predpokladu využitia zisku vytvoreného dcérskou spoloĉnosťou na financovanie PZI 

realizovaných nadnárodnými spoloĉnosťami v krajine, kde pôsobí dcérska spoloĉnosť. 

Financovanie z interných zdrojov tu býva považované za lacnejšie, než financovanie 

z externých zdrojov, a to z dôvodu existencie informaĉnej asymetrie na kapitálových 

trhoch. Tiež interné financovanie je pokladané za vhodnejšie pri realizácií PZI 
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v rozvojových krajinách, a to z dôvodu nerozvinutého bankového sektoru 

a neefektívnych finanĉných trhov v takomto štáte. 

Rada ekonómov testovala túto hypotézu. Napríklad Stevens (1969) na vzorke 71 

amerických zahraniĉných dcérskych spoloĉností a nenašiel dôkazy na jej podporu. 

Naopak Brash (1966) dospel k záveru, že najdôležitejším zdrojom finanĉných 

prostriedkov potrebných k expanzii je nerozdelený zisk a odpisy. Ďalej tiež bolo 

empiricky preukázané, že peňažné toky z dcérskych spoloĉností ovplyvňujú nové 

investiĉné výdaje, najmä ak existujú obmedzenia na repatriáciu zisku. Agarwal (1980) 

tvrdí, že existujú empirické dôkazy podporujúce túto hypotézu v zmysle, že realizácia 

PZI je determinovaná ĉiastoĉne internými zdrojmi, ktoré vytvoria dcérske spoloĉnosti. 

Hypotéza menových oblastí a efekty menových kurzov - predpokladá, že 

firmy so sídlom v krajine so silnou a stabilnou menou, majú tendenciu investovať 

v zahraniĉí, zatiaľ ĉo firmy so sídlom v krajine so slabou menou, nemajú taký sklon. 

Inými slovami, krajiny so silnou menou sú zvyĉajne zdrojom PZI, zatiaľ ĉo krajiny so 

slabou menou bývajú hostiteľskými krajinami, teda príjemcami PZI. Táto hypotéza je 

založená na vzťahoch, ktoré sú na kapitálovom trhu, devízovom riziku a preferenciách 

trhu držať aktíva denominované v silných menách. Aliber (1970, 1971) tvrdí, že 

nadnárodné spoloĉnosti z oblasti voľne zmeniteľnej meny sú schopné si na základe 

reputácie požiĉiavať lacnejšie ako spoloĉnosti z oblasti so slabou menou. V podstate 

existuje predpojatosť na kapitálových trhoch, ktorá vzniká v súvislosti s kurzovým 

rizikom. 

Empirické testovanie hypotéz predložených Aliberom je založené na skúmaní 

vzťahu medzi hodnotou meny a tokmi PZI. V prípade platnosti tejto hypotézy je 

preukázaný fakt, že nadhodnotenie meny je spojené s odlivom PZI a podhodnotenie 

meny sa spája s prílevom PZI. Lizondo (1991) vidí nedostatok tejto hypotézy v tom, že 

nevysvetľuje príĉiny realizácie PZI v rovnakých menových oblastiach a koncentráciu 

PZI v urĉitých odvetviach.  

Dôležitý je vzťah medzi PZI a výmennými kurzami. PZI bývajú považované za 

alternatívu vývozu, a to napríklad vtedy keď mena v domovskej krajine investora 

posilňuje oproti zahraniĉným menám, vývoz sa stáva drahším a výrobky na 

zahraniĉnom trhu strácajú na konkurencieschopnosti. Pokiaľ takéto posilňovanie 

domácej meny investora je dlhodobého charakteru, môže byť výroba firmy 
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presťahovaná do zahraniĉia, a tak dochádza k nárastu PZI realizovaných domácou 

firmou v zahraniĉí. 

Z iného hľadiska znehodnotenie domácej meny robí domáce aktíva 

atraktívnejšie pre zahraniĉných investorov, zatiaľ ĉo zahraniĉné aktíva sa stávajú stále 

viac drahšie pre rezidentov v domovskej krajine. Preto oslabenie meny bude zvyšovať 

prílev PZI do domovskej krajiny. To potvrdzuje aj empirický dôkaz Froota a Steina 

(1991), ktorí na základe tohto predpokladu demonštrujú zvýšenie prílevu PZI do USA 

v dôsledku oslabenia USD v roku 1985. 

   

1.3.4 Teórie založené na ďalších faktoroch 

 

Okrem už vyššie spomenutých teórií vysvetľujúcich realizáciu PZI existujú 

ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú investorov pri rozhodovaní sa o realizácií PZI. Ide 

o tieto faktory: (i) politické riziká a riziká krajiny, (ii) daňová politika, (iii) obchodné 

bariéry, (iv) vládne regulácie. 

Politické riziká a riziká krajiny ovplyvňujú rozhodnutie investora o realizácií 

PZI v urĉitej lokalite v zmysle politickej a celkovej situácie, ktorá vládne v krajine.  

V súvislostí s politickou situáciou ide o zákony, ktoré vláda prijíma a schvaľuje, a ktoré 

následne motivujú ĉi domotivujú vstup PZI do krajiny. Investor v rámci politického 

rizika tiež zohľadňuje mieru korupcie v krajine. To ako je vnímaná úroveň korupcie 

v jednotlivých krajinách vyhodnocuje napríklad Transparency International pomocou 

Corruption Indexu. Vyhodnotenie sa pohybuje na škále od hodnoty 0 do 10, kde 10 

znamená najnižšiu mieru korupcie a naopak 0 znaĉí vysokú korupciu. Index sa 

vyhodnocuje za 178 štátov. V roku 2010 na prvom mieste s najnižšou mierou korupcie 

bolo vyhodnotené Dánsko. Do prvej dvadsiatky sa neumiestnila žiadna z krajín strednej 

a východnej Európy. Na najvyššom mieste z regiónu SVE sa umiestnilo Estónsko, a to 

na 26 mieste a za ním Slovinsko. Najhoršie miesto z pomedzi zvolených krajín SVE 

obsadilo Bulharsko (73. miesto).  K zhodnoteniu politickej situácie býva používaný 

napríklad The Euromoney political risk index ako aj ICR index. Na základe 

empirického skúmania bolo dokázané, že modely, ktoré zahŕňajú v sebe okrem 

ekonomických faktorov aj politické majú vyššiu vypovedajúcu hodnotu ako tie, ktoré sú 

zamerané len na ekonomické faktory. Túto skutoĉnosť napríklad demonštrujú Schneider 

a Frey (1985).  
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Daňová politika nastavená v domácej ako aj hostiteľskej krajine býva 

oznaĉovaná ako jeden z faktorov, ktorý pôsobí na rozhodovanie investora o realizácií 

PZI. Závery empirických skúmaní sú i v tejto oblasti rôzne. Jun (1989) dochádza 

k poznatku, že rast domácej sadzby dane právnických osôb vedie k zvýšeniu odlivu PZI. 

Slemrod (1989) skúmal vplyv hostiteľskej a domácej daňovej politiky na PZI v USA 

a získané výsledky svedĉia o negatívnom dopade sadzby dane v USA na PZI. Bartik 

(1985), Helms (1985) a Papke (1987, 1991) podporujú hypotézu, že dane významne 

ovplyvňujú voľbu miesta nových podnikov. Na druhej strane sú ekonómovia ako 

Carlton (1983), ktorí tvrdia, že daňové sadzby nemajú vplyv na prílev PZI. Swenson 

(1994) vo svojom výskume prišiel k nepredpokladanému záveru, že zvýšenie daní 

pôsobí na zvýšenie prílivu PZI pozitívne. Existujú totiž i iné, nedaňové faktory, ktoré 

robia krajinu atraktívnou a ponúkajú znaĉné výhody pre podnikanie. 

Obchodné bariéry sú ďalším faktorom vplývajúcim na rozhodovanie 

o realizácií  PZI. Pokiaľ existujú obchodné bariéry v podobe napríklad ciel, kvót apod. 

uvaľovaných na dovoz z urĉitej krajiny, alebo na urĉitý tovar, potom majú firmy 

možnosť obísť tieto obchodné bariéry pomocou PZI.  

Výsledky výskumov aj v tomto prípade prinášajú rozporuplné závery, ktoré na 

jednej strane potvrdzujú obchodné bariéry ako významný ĉiniteľ majúci vplyv na prílev 

PZI, tak ako to potvrdzujú vo svojich štúdiách aj Bajo-Rubio a Sosvila-Rvero (1994). 

Na druhej strane sú výskumy, ktoré obchodné bariéry nepovažujú za významný faktor 

vplývajúci na prílev PZI tento fakt demonštrujú vo svojich záveroch Moore (1993) 

a Wang a Swain (1995).  

Vládne regulácie môžu byť využívané vo vzťahu k prílevu PZI dvojakým 

spôsobom. Ak je v záujme vlády prilákať zahraniĉných investorov do krajiny, použije 

k tomu vládne stimuly. Ak vláda chce zamedziť alebo obmedziť vstup zahraniĉných 

investorov, využíva k tomu prekážky v podobe obmedzení ĉinnosti nadnárodných 

spoloĉností. 

Medzi stimuly ponúkané hostiteľskou krajinou bývajú zvyĉajne radené: (i) 

fiškálne stimuly vo forme znižovania daní, zrýchlených odpisov, investiĉných 

a reinvestiĉných príspevkov, (ii) finanĉné stimuly vo forme dotácií, grantov 

a úverových záruk, (iii) tržné zvýhodnenia v podobe monopolných práv a ochrany od 

konkurencie vyplývajúcej z dovozu, preferencií v prípade verejných zákaziek, (iv) nízke 

náklady na prepravu, palivá a energie a iné. 
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Rozsah, v ktorom bývajú používane stimuly na prilákanie PZI do krajiny je na 

rozhodnutí samotnej krajiny. Existujú totiž názory, ktoré nepodporujú nadmerné 

využívanie stimulov zo strany hostiteľskej krajiny. Dôvodom je presvedĉenie, že 

stimuly prinášajú pre krajinu vyššie náklady, než je profit získaný z PZI. Stimuly totiž 

pomáhajú len dotvárať atraktívne prostredie, ktoré je zložené z vyhovujúcich 

politických, sociálnych a ekonomických podmienok. 

Na druhej strane sú prekážky, ktoré krajina využíva k zamedzeniu veľkého 

prílevu PZI v snahe chrániť krajinu od ich prípadných negatívnych úĉinkov. Alebo 

prostredníctvom nich sa štát snaží obmedziť realizáciu PZI v urĉitých odvetviach alebo 

regiónoch. 

Empiriciké štúdie Agarwal (1980) poukazujú na to, že stimuly majú obmedzený 

dopad na prílev PZI, lebo investori opierajú svoje rozhodnutia o faktory ako sú riziko 

a návratnosť investície. Liebscher et al. (2007) uvádza, že stimuly a politiky štátov 

zamerané na podporu prílevu PZI v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy 

neovplyvňujú výrazne rozhodnutia investorov.  Reuber et al. (1973) tvrdí, že stimuly 

môžu byť nápomocné, najmä pre malé firmy s obmedzenými skúsenosťami, ale ich 

celkový dopad na PZI je v najlepšom prípade marginálny. Na druhej strane, prekážky 

majú väĉší dopad na PZI ako stimuly.  

 

1.4  Efekty priamych zahraničných investícií 

 

Priame zahraniĉné investície nesú so sebou urĉité výhody ako aj nevýhody, 

rovnako ako pre krajinu investora tak aj pre krajinu hostiteľskú. Ex-ante platí, že obe 

z týchto krajín predpokladajú, že prínosy z PZI budú väĉšie ako náklady, ktoré pri ich 

realizácií vznikajú. To však nie je zárukou a efekty PZI ex-post môžu byť opaĉné. 

Lall a Streeten (1977) tvrdia ĉo sa týka pozitívnych efektov PZI na hostiteľskú 

krajinu, že na základe princípov neoklasickej ekonómie, PZI prispievajú k zvyšovaniu 

dôchodkov a blahobytu spoloĉnosti v hostiteľskej krajine, a to v prípade kedy optimálne 

podmienky nie sú významne deformované protekcionizmom, monopolmi 

a externalitami. Tieto tvrdenia sú na druhej strane spochybňované argumentmi, že 

nadnárodné spoloĉností existujú a fungujú najmä kvôli tržným nedokonalostiam ĉo 

spochybňuje to, že PZI vedú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva. Z toho celého 

vyplýva, že neplatí všeobecne, že PZI vždy zaruĉene zvyšujú životnú úroveň krajiny. 
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Nadnárodné spoloĉnosti sa totiž môžu zmocňovať trhu na úkor domácich firiem, a tak 

ich vytlaĉovať z trhu, ĉo nepôsobí pozitívne na celkovú efektívnosť fungovania 

ekonomiky krajiny. 

Základné ĉlenenie efektov PZI je na (i) politické, (ii) sociálne a (iii) 

ekonomické. Pre potreby dizertaĉnej práce budú teoreticky v tejto kapitole rozvedené 

ekonomické efekty PZI. O ekonomických efektoch PZI môže byť diskutované na makro 

a mikro úrovní. Na makro úrovní sa hovorí o efektoch PZI napríklad v prípade 

nedostatku kapitálu a nízkej zamestnanosti v hostiteľskej krajine, kedy PZI môžu 

prispieť v tomto ohľade k zvýšeniu produkcie ako aj k zvýšeniu zamestnanosti. Ako 

ďalší príklad efektov, ktoré sa prejavia z makroekonomického hľadiska je možné 

spomenúť vplyv PZI na jednotlivé úĉty platobnej bilancie. Ďalej to môže byť vplyv PZI 

na export a import. V tomto smere záleží na tom, že ĉi PZI, ktoré smerujú do 

hostiteľskej krajiny, tam mieria za úĉelom nahradenia predošlého exportu alebo 

s cieľom výrobky vyrobené v hostiteľskej krajine ďalej exportovať. V prvom prípade 

nedochádza k vplyvu na rast exportu, v druhom prípade áno. Na mikro úrovní môže byť 

zmienený príklad vplyvu PZI na konkurenĉné prostredie  v hostiteľskej krajine. PZI 

môžu viesť ako ku zlepšeniu konkurenĉného prostredia, tak aj opaĉne k jeho zhoršeniu. 

Ide o vťahovanie ĉi vytláĉanie domácich firiem z trhu. Efekty PZI na mikro úrovní sa 

týkajú priamo firiem a odvetví. 

Tak ako už bolo spomenuté efekty PZI sa dajú skúmať z pohľadu hostiteľskej 

krajiny ako aj z pohľadu krajiny investora. Dizertaĉná práca sa zameriava na analýzu 

vybraných efektov PZI na hostiteľskú krajinu a tak tomu bude ako aj z teoretického, tak 

aj z praktického hľadiska. Nižšie uvedené podkapitoly sa zameriavajú na teoretické 

vymedzenie vybraných efektov PZI, ktoré je následne doplnené závermi empirických 

štúdií. 

 

1.4.1 Poskytnutie kapitálu  

 

Problém s nedostatkom kapitálu sa dotýka vo väĉšine prípadov rozvojových 

alebo rozvíjajúcich sa krajín. PZI bývajú považované za prostriedok, ktorý slúži 

k odstráneniu tohto problému, a to nie len vďaka lepšiemu prístupu na kapitálové trhy. 

Zahraniĉní investori majú schopnosť pritiahnuť so sebou ďalších zahraniĉných 
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investorov do hostiteľskej krajiny. PZI tiež so sebou prinášajú investiĉné príležitosti 

a tým teda možnosť uvoľniť nahromadené domáce úspory.  

PZI predstavujú urĉitú formu dlhodobého záväzku voĉi hostiteľskej krajine. 

Rovnako bývajú považované za lepšiu formu finanĉných zdrojov ako úvery, a to v tej 

súvislosti, že sú s nimi spájané mnohé ďalšie pozitívne efekty ako je hospodársky rast, 

rast zamestnanosti a pod. (podrobnejšie sa týmto a ďalším efektom PZI venujú nižšie 

uvedené podkapitoly).  

To, že PZI plnia funkciu poskytovateľa kapitálu býva empirickými štúdiami 

spochybňované. Napríklad podľa Lall a Streeten (1977) existujú hneď štyri dôvody 

preĉo túto funkciu PZI neplnia: (i) PZI predstavujú relatívne drahý zdroj zahraniĉného 

kapitálu. (ii) PZI môžu byť financované napríklad výhodnými pôžiĉkami v hostiteľskej 

krajine a teda objem kapitálu, ktorý prinesú do krajiny nie je príliš veľký. (iii) PZI môžu 

mať tak veľkú tržnú silu, že vďaka tomu vytláĉajú z trhu iné prospešné a žiaduce 

subjekty v hostiteľskej krajine. (iv) Kapitálový vklad nadnárodných spoloĉností môžu 

predstavovať stroje, zariadenia, nehmotný majetok – know how, goodwill. 

To sú len niektoré dôvody, kvôli ktorým PZI nenapĺňajú hore uvedený pozitívny 

efekt poskytovateľa kapitálu a neodstraňujú problém krajiny, ktorý pramení 

z nedostatku kapitálu. 

 

1.4.2 Vplyv PZI na výstup a ekonomický rast  

 

 Pozitívne efekty PZI na ekonomický rast sú najĉastejším argumentom v 

rozvojových krajinách, keď vytvárajú rôzne stimuly v snahe prilákať zahraniĉných 

investorov do krajiny. Rozvojové krajiny ĉi krajiny prechádzajúce transformaĉným 

procesom  sa potykajú so zaostalými technológiami a neefektívnym využívaním 

zdrojov, v tomto ohľade považujú PZI ako hlavný zdroj, ktorý ma prispieť 

k naštartovaniu hospodárskeho rastu. V tomto prípade sú PZI na zelenej lúke 

efektívnejšie než fúzie a akvizície. Tiež býva preferovaná privatizácia štátnych 

podnikov do rúk zahraniĉných investorov s presvedĉením, že dôjde k efektívnemu 

hospodáreniu daného podniku 

Teórie zaoberajúce sa ekonomickým rastom chápu akumuláciu kapitálu ako 

hnaciu silu ekonomického rastu, preto podľa tohto konštatovania by PZI vplývaním na 

kapitálovú akumuláciu mali mať schopnosť ovplyvňovať ekonomický rast. Ďalej veľkú 
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rolu v súvislosti s ekonomickým rastom hrajú technológie. Novodobá literatúra 

zaoberajúca sa ekonomickým rastom zdôrazňuje závislosť ekonomického rastu na stave 

technológií v krajine. V tomto smere nestaĉí len prílev PZI ako nositeľov nových 

technológií a know how, ale aj schopnosť krajiny nové technológie prijímať a zavádzať. 

Pozitívny vplyv PZI na rast výstupu a ekonomického rastu nie je tak 

jednoznaĉný, najmä v prípade, že PZI sa stanú len substitúciou predošlého dovozu. Tiež 

záleží na hospodárskej politike štátu.  

Pokiaľ ide o empirické štúdie, existuje mnoho ekonómov zaoberajúcich sa touto 

problematikou a skúmaním tohto efektu. Borensztein at al. (1998) vychádzajú z modelu 

endogenného rastu, v ktorom hlavným nositeľom dlhodobého ekonomického rastu sú 

technológie a technologický pokrok. Predpokladom je, že technologický pokrok je 

impulzom zavádzania nových druhov kapitálových statkov. Nositeľmi pokroĉilých 

znalostí a technológií bývajú práve nadnárodné spoloĉnosti, ktoré dokážu zavádzať 

nové kapitálové statky pri nižších nákladoch. Pre zavedenie a využívanie nových 

technologických procesov je potrebný ľudský kapitál, ktorý disponuje potrebnými 

vedomosťami a skúsenosťami pre využívanie nových technológií v procese výroby. Ak 

tento predpoklad ľudského kapitálu nie je splnený, potom zavádzanie nových 

technológií v krajine je neúĉinné.  Efekty PZI na ekonomický rast krajiny sú testované 

Borenszteinom pomocou regresnej analýzy, a to na vzorke 69 krajín za dve desaťroĉia. 

Závery jeho testovania potvrdzujú, že PZI sú dôležitým nositeľom nových technológií 

a že krajina na ich zavedenie potrebuje dostatoĉné množstvo ľudského kapitálu na 

potrebnej úrovni. PZI majú za následok ekonomický rast ak sú splnené uvedené 

predpoklady pre efektívne využitie technológií prinesených zahraniĉným investorom. 

Blomström et al. (1994) nepreukázali, že by úroveň vzdelania podmieňovala pozitívne 

efekty PZI na ekonomický rast v krajine. Alfaro et al. (2003) dochádza k záverom, že 

priame zahraniĉné investície môžu podporovať ekonomický rast krajiny len v prípade 

ekonomík s dostatoĉne rozvinutým finanĉným trhom. Balasubramanyam et al. (1996) 

tvrdí, že prílev PZI sa prejavuje pozitívne na ekonomickom raste len v otvorenej 

ekonomike.  
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1.4.3 Efekty PZI na zamestnanosť  

 

Ĉasto diskutovaným efektom PZI je efekt PZI na zamestnanosť. Efekty na 

zamestnanosť sa dajú sumarizovať nasledovne: 

 PZI zvyšujú zamestnanosť priamo vznikom nových výrobných zariadení, 

nepriamo stimulujú zamestnanosť v oblasti distribúcie.  

 PZI pomáhajú udržať zamestnanosť reštrukturalizáciou spoloĉností, ktoré sú 

v problémoch a pred svojim zánikom.  

 PZI negatívne ovplyvňujú zamestnanosť, keď domáce spoloĉnosti krachujú 

v dôsledku novej konkurencie zo strany PZI 

 PZI môžu tiež mať negatívny dopad na zamestnanosť, a to v prípade predaja 

alebo uzatvorenia podniku. 

V oblasti efektov PZI na zamestnanosť nie je podstatné vytváranie nových 

pracovných miest v samotných PZI, ale dôležitým faktorom je schopnosť ekonomiky 

adaptovať sa na štrukturálne zmeny, ktoré príliv PZI sprevádzajú. V prípade, že podnik 

vytlaĉí z trhu nekonkurencieschopný podnik, produktivita práce (HDP na pracovníka) 

síce vzrastie, ale ak PZI vytvorí nižší dopyt po práci než pôvodný domáci podnik, 

ekonomická úroveň krajiny (HDP na obyvateľa) môže na rigidnom trhu práce naopak 

poklesnúť (Srholec, 2004). 

Závery výskumných prác ekonómov ani v tejto oblasti efektov nie sú 

jednoznaĉné. Mnohí z nich však poukazujú na slabú väzbu medzi PZI 

a zamestnanosťou. Tak napríklad Vaitsos (1976) došiel k záveru, že celkový vzťah 

medzi efektmi zamestnanosti a ĉinnosťou nadnárodných spoloĉností v hostiteľskej 

krajine je relatívne malý. Graham a Krugman (1995), ktorí skúmali dopad PZI  na 

zamestnanosť v USA zistili, že tento efekt je takmer nulový. Feldstein (1994) 

potvrdzuje, že existuje dostatok dôkazov o tom, že celková zamestnanosť v ekonomike 

s dobre fungujúcim pracovným trhom nie je ovplyvnená objemom ani charakterom 

zahraniĉných investícií. Iní ekonómovia zaoberajúci sa touto problematikou tiež tvrdia, 

že vplyv PZI na trh práce závisí i od charakteru nadnárodnej spoloĉnosti. Pokiaľ ide 

o spoloĉnosť, ktorá je kapitálovo a technologický nároĉná a má charakter oligopolu, 

potom takáto investícia len s malou pravdepodobnosťou bude podporovať znaĉné 

využívanie pracovnej sily.  
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V súvislosti s efektmi PZI na zamestnanosť vydáva OECD pokyny pre 

nadnárodné spoloĉnosti, ktoré upravujú spôsob ako by mali vplývať na zamestnanosť 

a pracovné vzťahy v hostiteľskej krajine. Okrem iného nadnárodné spoloĉnosti by mali 

prispievať k odstraňovaniu detskej práce, rešpektovať práva zamestnancov, pôsobiť 

proti diskriminácií zamestnancov, brať v úvahu životnú úroveň zamestnancov a pod.  

 

1.4.4 Efekty PZI v platobnej bilancii 

 

Efekty PZI na platobnú bilanciu sa prejavujú jednak na bežnom úĉte a jednak na 

finanĉnom úĉte. Pred tým ako bude venovaná pozornosť prejavom PZI na jednotlivých 

úĉtoch platobnej bilancie (PB), je potrebné sa zmieniť o spôsobe vykazovania PZI 

v platobnej bilancii.  

Tak ako uvádza Srholec (2004), pri vykazovaní PZI v PB postupuje mnoho 

krajín podľa metodiky Medzinárodného menového fondu z roku 1993. PZI sa podľa 

toho vykazujú na finanĉnom úĉte, a to v ĉlenení na investície do vlastného kapitálu, 

reinvestície ziskov a ostatný kapitál, kde patria úvery od materskej spoloĉnosti. PZI sa 

v platobnej bilancií ĉlenia podľa smeru ich plynutia na prílev PZI a odlev PZI (teda PZI 

do a zo zahraniĉia). Rozdiel medzi prílevom a odlevom predstavuje ĉistý prílev PZI. 

V investiĉnej pozícií krajiny sa zaznamenáva stav PZI ku koncu sledovaného obdobia.  

Vykazovanie PZI podľa metodiky MMF nesie so sebou urĉite skreslenia, na ktoré treba 

dbať pri analýze dopadov PZI: 

1. Súĉet hodnoty prílevu PZI v jednotlivých rokoch v platobnej bilancií sa nerovná 

stavu PZI ku konci obdobia v investiĉnej pozícií. Ide napríklad o prípad, keď 

investor v prvom roku získa 5 % podiel a v druhom roku až ďalších 5 % podielu. 

V platobnej bilancií je táto skutoĉnosť v každom roku zobrazená ako portfóliová 

investícia. Na konci obdobia podiel investora ĉiní dohromady 10 % a preto 

v investiĉnej pozícií bude zaradený ako PZI. 

2. Druhý problém vykazovania PZI podľa metodiky MMF sa týka reinvestovaných 

ziskov. Reinvestované zisky sa zapisujú podvojne ako kreditná položka na 

finanĉnom úĉte a ako debetná položka na bežnom úĉte. Takéto vykazovanie 

môže skresľovať význam deficitu bilancie výnosov a celého bežného úĉtu. 

V niektorých krajinách nie sú reinvestované zisky zachytávané v platobnej 

bilancií ĉo má vplyv na medzinárodné zrovnanie štatistik PB. 
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3. Ako tretí problém vykazovania PZI podľa metodiky MMF je fakt, že sa za PZI 

považujú aj podniky v hostiteľskej krajine, v ktorých majú podniky vlastnené 

zahraniĉným investorom podiel viac než 10 % - reťazové vlastníctvo.  Prípad, 

kedy napríklad zahraniĉná dcérska spoloĉnosť v hostiteľskej krajine investuje do 

ďalších podnikov hostiteľskej krajine. Zaradenie týchto transakcií  do PB ako 

PZI je spochybňované vzhľadom k tomu, že nejde o žiaden vplyv na devízové 

toky. Navyše zisťovanie takýchto vlastníckych štruktúr je nákladné a v tomto 

smere mnoho krajín neodpovedá v štatistike PZI pravidlám MMF. 

4. Ďalším faktorom, ktorý skresľuje toky PZI v PB je spôsob vykazovania 

nepeňažných vkladov zahraniĉných investorov do základného kapitálu podniku. 

5. Podľa metodiky MMF by mali PZI v PB odrážať tržnú cenu akcií, ktorá je 

odlišná od tej úĉtovnej hodnoty. Toto pravidlo býva tiež porušované, a to 

i vyspelými krajinami. 

Priame zahraniĉné investície sa môžu prejavovať na bežnom úĉte na kreditnej 

i debetnej strane. Pozitívny efekt (kreditná strana) je spôsobený vývoznou aktivitou 

nadnárodných spoloĉností, ktorá je obvykle vyššia než u domácich firiem v hostiteľskej 

krajine. Samozrejme tento efekt sa bude prejavovať najmä u PZI, ktoré sú exportne 

zamerané a nie u tých, ktoré mieria na trh hostiteľskej krajiny len za úĉelom pokryť 

potreby toho trhu. Na druhej strane PZI, a to vo väĉšej miere tie na zelenej lúke sú tiež 

doprevádzané dovozom strojov a zariadení a rovnako medziproduktov, ĉo má negatívny 

vplyv na saldo obchodnej bilancie. V tejto súvislosti sa dá oĉakávať spoĉiatku rast 

dovozu a negatívny dopad na saldo obchodnej bilancie a postupom ĉasu obrátene s tým 

ako tieto PZI pôsobia na rast vývozu a vyrovnávanie schodku obchodnej bilancie.  

Pokiaľ ide o efekty PZI na bilanciu výnosov, je táto bilancia ovplyvňovaná 

prostredníctvom úrokov z prijatých úverov v podnikoch pod zahraniĉnou kontrolou, 

pracovných príjmov cudzincov, repatriovaných a reinvestovaných ziskov PZI. Dunning 

(1981) tvrdí, že vplyv PZI na prehlbovanie schodku bilancie výnosov rastie s hodnotou 

stavu PZI a najmä s rastom ich ziskovosti, a to v súlade s vývojovými fázami PZI.  

Tento záver v podmienkach strednej a východnej Európy potvrdzujú i Brada a Tomšík 

(2003). Z uvedeného plynie že ĉim vyšší ĉistý prílev PZI, tým vyššie záporné saldo 

bilancie výnosov sa dá do budúcna oĉakávať. Srholec (2004) to ilustruje na príklade 

Írska, kde schodok bilancie výnosov z PZI presahoval 10 % HDP už v polovici 
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deväťdesiatych rokov a do roku 2002 sa ďalej zdvojnásobil až k hranici jednej štvrtiny 

HDP. 

Srholec (2004) ďalej konštatuje, že len na základe kvantitatívnych finanĉných 

ukazovateľov sa dopady PZI na vonkajšiu rovnováhu nedajú urĉiť, pretože v dlhom 

období môže byť celkové saldo kreditných a debetných transakcií podniku pod 

zahraniĉnou kontrolou aktívne, vyrovnané a i pasívne. Navyše štúdia UNCTAD (1999) 

dodáva, že v celosvetovom meradle neexistuje dôkaz o dlhodobých pozitívnych 

dopadoch PZI na vonkajšiu rovnováhu. 

 

1.4.5 Vplyv PZI na obchodné toky  

 

Pri riešení efektov PZI na obchodné toky (export, import) je dôležité si 

uvedomiť fakt, ĉi ide o komplementy, alebo substitúty. PZI sa stávajú substitútmi 

obchodu vzhľadom k tomu, že ide o alternatívny spôsob vstupu firmy na trh. V prípade, 

že PZI sú substitútmi, ide o nahradenie doterajšieho dovozu do hostiteľskej krajiny 

a vývozu z krajiny investora. PZI nemusia len nahradzovať vývoz z krajiny investora do 

krajiny hostiteľskej, ale môžu ho i stimulovať. PZI umožňujú firmám vytvoriť širšie 

distribuĉné základne, ĉo má za následok vyšší vývoz produkcie z krajiny investora do 

hostiteľskej krajiny, ako tomu bolo pri samotnom vývoze investora do hostiteľskej 

krajiny pred uskutoĉnením PZI. Keď je výroba v zahraniĉí sprevádzaná importom 

medziproduktov z domácej krajiny a následne finálna produkcia zahraniĉného investora 

je vyvážaná do krajiny pôvodu, a to v prípade, že výroba v zahraniĉí je lacnejšia než 

v domovskej krajine, vedie to k podpore exportu hostiteľskej krajiny a na druhej strane 

k zvýšeniu importu domovskej krajiny.  

Existuje urĉitý vzťah medzi horizontálnymi PZI a plnením úlohy substitúcie 

exportu zo strany PZI a vertikálnymi PZI a pozíciou PZI ako komplementov 

zahraniĉného obchodu. Hlavným znakom horizontálnych PZI je, že v jednotlivých 

poboĉkách v zahraniĉí sú realizované podobné fázy produkĉného reťazca. V prípade 

takýchto investícií bude vývoz z krajiny pôvodu do hostiteľskej krajiny klesať ĉo 

znamená,  že tieto PZI sú substitútmi zahraniĉného obchodu. Naopak v prípade 

vertikálnych PZI je ich hlavným znakom to, že jednotlivé fázy produkcie sú oddelené 

geograficky v jednotlivých krajinách tak, aby boli minimalizované ceny vstupov. Pri 

realizácií tohto typu PZI dochádza k rastu exportu finálnej produkcie z hostiteľskej 
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krajiny a dochádza aj k exportu medziproduktov z domovskej krajiny nadnárodnej 

spoloĉnosti do hostiteľskej krajiny dcérskej spoloĉnosti. Tu sa hovorí o tom, že PZI sú 

komplementy zahraniĉného obchodu. 

Štúdiu, zaoberajúcu sa vzájomným vzťahom medzi zapojovaním sa krajiny do 

PZI a do zahraniĉného obchodu, spracoval Romer (1975). Svoj výskum postavil na 

troch priemyselných krajinách Veľkej Británii, Nemecku a Japonsku a ich ekonomickej 

histórií. V záveroch štúdie prezentuje svoje zistenie, že priemyselné krajiny prechádzajú 

nasledujúcimi štyrmi fázami charakteristickými podielom krajiny na obchode a PZI:  

 V prvej fáze podiel na svetovom exporte priemyslových krajín stúpa. 

 V druhej fáze podiel na zahraniĉnom obchode sa stabilizuje a podiel na PZI 

zaĉína rásť. 

 V tretej fáze podiel na zahraniĉnom obchode postupne klesá. 

 V štvrtej fáze podiel na PZI postupne klesá. 

Výsledky empirických skúmaní sú ako obvykle aj v tomto prípade zmiešané. 

Napríklad Lipsey a Weis (1981, 1984)  a Blomström at al. (1988), ktorí skúmali vzťah 

medzi zahraniĉným obchodom a PZI, zistili prevažne pozitívne výsledky v tomto 

vzťahu. Pain a Wakelin (1998), ktorí skúmali vzťah medzi exportom a PZI na základe 

ĉasových rad z jedenástich krajín OECD, došli ako k pozitívnym tak negatívnym 

výsledkom. Belderbos a Sleuwaegen (1998) preukázali komplementaritu PZI vo vzťahu 

k zahraniĉnému obchodu. Amiti et al. (2000) vysvetľujú zmiešané výsledky skúmania 

vzťahu medzi PZI a zahraniĉným obchodom. Komentujú to rozdielmi v tom ĉi sú PZI 

horizontálneho alebo vertikálneho typu. 

 

1.4.6 Efekty PZI na produktivitu  

 

Pozitívne úĉinky PZI na zvyšovanie produktivity sú spájané so schopnosťou 

zakomponovania nových technológií do výrobného procesu. Moosa (2002) uvádza, že 

produktivita rastie a náklady na jednotku klesajú ak: 

 Realizované PZI sú exportne zamerané a produkcia dcérskych spoloĉností je 

urĉená pre veľké svetové trhy. 

 Ak je splnená vyššie uvedená podmienka a je umožnená inštalácia nových 

zariadení a technológií, ktoré pri výrobe umožňujú realizáciu úspor z rozsahu. 
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Ak sú PZI realizované za úĉelom substituovať export do hostiteľskej krajiny 

a trh hostiteľskej krajiny je malý, potom efektivita výroby nemusí byť dosiahnutá. 

Produktivita nebýva ovplyvnená ĉisto len zo strany PZI. Existuje mnoho faktorov, ktoré 

vplývajú na veľkosť produktivity, a to dokazuje svojim tvrdením aj Petrochilos (1989), 

ktorý zahŕňa všeobecne medzi faktory, ktoré ovplyvňujú produktivitu: 

 plné využitie firemných zdrojov, 

 kvalitu existujúcej pracovnej sily, 

 kvalitu pracovnoprávnych vzťahov, 

 uplatňovanie ĉi neuplatňovanie reštriktívnych postupov. 

 

1.4.7 PZI a technológie  

 

Ako významný efekt PZI býva oznaĉovaný transfer technológií, ktorý je spájaný 

s rastom produktivity v hostiteľskej krajine. Otázka transferu technológií 

prostredníctvom PZI však nie je tak jednoznaĉná. Na to, aby bol transfer technológií 

prostredníctvom prílivu PZI splnený a naberal na význame je potrebné, aby hostiteľská 

krajina bola zdatná absorbovať nové technológie. Tento názor zastávajú napríklad 

i Borensztein et al. (1998), ktorí navyše doplňujú, že z takého medzinárodného šírenia 

technológií majú prospech len krajiny, ktoré majú rozvinutý ľudský kapitál 

a prispôsobené podmienky k tomu, aby nové technológie boli využiteľné v danej 

krajine. 

Transfer technológií prostredníctvom PZI, môže byť vnímaný ako priamy alebo 

nepriamy. Ako priamy definujeme transfer medzi materskou spoloĉnosťou a dcérskou 

spoloĉnosťou. Pod nepriamym transferom rozumieme situáciu, kedy sú technológie od 

zahraniĉného investora absorbované firmami v hostiteľskej krajine. Nepriamy 

technologický transfer je obmedzený vo väĉšine prípadov len na urĉité oblasti 

podnikania a urĉité firmy, ktoré sú dostatoĉne prispôsobené adaptovať sa na vyspelé 

technológie. Nepriamy technologický transfer môže mať za následok negatívny efekt 

vytláĉania, ktorý sa práve prejavuje pri neexistencii dostatoĉnej absorpĉnej schopnosti 

prijímať nové technológie. Negatívne dopady prelievania technológií prostredníctvom 

PZI sa môžu prejaviť aj v oblasti zamestnanosti. To je v prípade, kedy nové technológie 

prekonajú ľudské schopnosti a vyžadujú si rekvalifikáciu pracovníkov. 
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Ĉo sa týka empirických výskumov technologického transferu výsledky väĉšinou 

potvrdzujú existenciu priameho technologického transferu a pozitívny efekt vytláĉania. 

Napríklad Djankov a Hoekman (2000) previedli takúto analýzu v prostredí Ĉeskej 

republiky za obdobie 4 rokov (1992 – 1996). Výsledkom bolo potvrdenie existencie 

priameho technologického transferu, nepriamy technologický transfer nepreukázali, ale 

preukázali vytlaĉovací efekt PZI. Konings (2000) preukázal priamy transfer technológií 

v Poľsku, naopak v Rumunsku a Bulharsku sa mu to nepodarilo preukázať a zistil tam 

prejavovanie vytlaĉovacieho efektu PZI. Analýza bola prevedená na ĉasovej rade od 

roku 1993 – 1997. Kinoshita (2001) preukázala na údajoch za obdobie 1995 – 1998 

v Ĉeskej republike nepriamy technologický transfer. K tomuto záveru sa jej podarilo 

dopátrať len u podnikov, ktoré vykazovali vysoké výdaje na výskum a vývoj. Nielen 

v týchto, ale aj v spuste ďalších štúdií zameraných na technologický transfer 

prostredníctvom PZI v tranzitívnych ekonomikách bolo preukázané, že tento transfer 

funguje zväĉša len priamo. Nepriamy transfer PZI zo zahraniĉných spoloĉností na 

spoloĉnosti v hostiteľskej krajine je preukázaný len vo veľmi malej miere, a to len 

v urĉitých odvetviach alebo podnikoch prispôsobených absorbovať nové technológie 

a investovať do vedy a výskumu. Naopak vo veľkej miere bol zistený efekt vytláĉania 

domácich firiem zahraniĉnými, práve vďaka lepším technológiám, ktoré zahraniĉné 

spoloĉnosti používajú a vďaka ktorým efektívnejšie vyrábajú.  

Firmy si svoje technológie chránia a preto sa prirodzene bránia nepriamemu 

transferu technológií. Görg a Greenaway (2002) potvrdzujú, že nadnárodné firmy bránia 

svoje technológie a k nepriamemu technologickému transferu v praxi nedochádza. 

V mnohých prípadoch nedochádza ani k priamemu transferu technológií. Zahraniĉný 

investor vo firme získanej  privatizáciou, fúziou lebo akvizíciou v hostiteľskej krajine 

uplatňuje zastarané technológie alebo firmu využíva len k menej technologicky 

nároĉným procesom výroby.  

 

1.4.8 PZI a vzdelávanie  

 

Zahraniĉné investície so sebou prinášajú inovácie nie len vo výrobných 

zariadeniach, ale aj v procese výroby, procese riadenia a vôbec v procese fungovania 

celej spoloĉnosti ako aj jej pracovníkov. Mnoho krát je potrebné na zaĉiatku fungovania 

zahraniĉnej spoloĉnosti v hostiteľskej krajine uskutoĉniť mnohé školenia a vzdelávacie 
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kurzy, aby pracovníci boli schopní vykonávať svoju prácu spôsobom odpovedajúcim 

predstavám investora.  

Ĉastý spôsob, ktorý zahraniĉný investor využíva spoĉíva v tom, že na zaĉiatku 

fungovania obsadí do vrcholných a vedúcich pozícií pracovníkov z materskej 

spoloĉnosti alebo dcérskych spoloĉností už zabehnutých niekde inde v zahraniĉí. Títo 

pracovníci predávajú svoje vedomosti a schopnosti pracovníkom v hostiteľskej krajine 

a riadia spoloĉnosť odpovedajúcim spôsobom. Nastáva potom otázka, preĉo si dcérska 

spoloĉnosť neponechá týchto pracovníkov, ale zaškoľuje pracovníkov z hostiteľskej 

krajiny. Zahraniĉný investor sa snaží obmedzovať poĉet zahraniĉných pracovníkov 

a uprednostňuje pracovníkov z hostiteľskej krajiny a ich zaškolenie z toho dôvodu, že 

odmeňovanie zamestnancov z krajiny pôvodu je oveľa nákladnejšie ako mzdy 

miestnych zamestnancov. Niekedy to vyplýva aj z dohody, ktorú má zahraniĉný 

investor s hostiteľskou krajinou, kedy je jeho vstup do krajiny a s ním spojené výhody 

zo strany hostiteľskej krajiny spojený s tým, že investor sa zaviaže vytvoriť pracovné 

pozície pre obyvateľov hostiteľskej krajiny. 

Efekty PZI spojené so vzdelávaním zamestnancov z hostiteľskej krajiny sú len 

ťažko vyĉísliteľné. Navyše Reuber et al. (1973) dospeli k záverom, že náklady na 

vzdelávanie miestnych pracovníkov nie sú tak vysoké, aby významne prispeli 

k zvýšeniu vzdelanosti a schopnosti pracovníkov. Tiež sa objavuje názor, že spôsoby, 

ktoré uplatňuje v procese fungovania nadnárodná spoloĉnosť, nemusia byť vždy lepšie 

a efektívnejšie ako v menších firmách v hostiteľskej krajine a že ich využívanie môže 

byť tiež irelevantné v hostiteľskej krajine a teda školenie pracovníkov je zbytoĉné. 

Tento názor propagujú napríklad Lall a Streeten (1977).  

 

1.4.9 PZI a medziodvetvové väzby  

 

Ďalším efektom, ktorý sprevádza PZI je efekt v oblasti nadväzovania spolupráce 

s inými miestnymi firmami v hostiteľskej krajine. V prípade nadväzovania spolupráce 

s miestnymi dodávateľmi ide o väzby smerom dozadu (backward linkages) a v prípade 

spolupráce s miestnymi distribútormi o väzby smerom dopredu (forward linkages). 

K takejto spolupráci nedochádza vždy. Ak totiž materská spoloĉnosť alebo iné dcérske 

spoloĉností sú zamerané na výrobu medziproduktov a materiálov, ktoré potrebuje 

zahraniĉná firma (PZI) v hostiteľskej krajine k ďalšej výrobe, bude odoberať tieto 
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vstupy do výroby od nich. Rovnako niekedy veľká investícia zahraniĉného investora 

priláka do krajiny aj výrobcov medziproduktov potrebných pre jeho výrobu.  

Petrochilos (1989) upozorňuje na to, že tento efekt PZI býva ĉasto krát 

zveliĉovaný, a to najmä v súvislosti s rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Podľa jeho tvrdení 

je väĉšina nadnárodných spoloĉností pôsobiacich v zahraniĉí dostatoĉne vertikálne 

integrovaná, ĉo obmedzuje priestor pre rozvíjanie odberateľsko-dodávateľských väzieb 

s miestnymi dodávateľmi. V mnohých prípadoch navyše dochádza k prevzatiu 

miestneho dodávateľa, a to za úĉelom minimalizovania rizika zo vzájomnej spolupráce. 

  

 1.4.10 Efekty PZI na tržnú štruktúru  

 

Vstup zahraniĉného investora do hostiteľskej krajiny môže mať významné 

dopady na tržnú štruktúru v danom odvetví, do ktorého  vstupuje. PZI môžu mať 

dvojaký vplyv na tržnú štruktúru. Za prvé PZI môžu vťahovať podniky na trh a teda 

vylepšovať konkurenĉné prostredie a hospodársku súťaž alebo naopak podniky z trhu 

vytlaĉovať, a teda vytvárať prostredie monopolu alebo oligopolu. 

Za úĉelom zlepšovania konkurencie na trhoch v hostiteľskej krajine vydalo 

OECD k tomu odpovedajúce pokyny, ktoré upravujú chovanie nadnárodných 

spoloĉnosti na trhu v zahraniĉí. Na základe týchto pokynov by nadnárodné spoloĉnosti 

mali: 

 sa vyvarovať uzatváraniu antikonkurenĉných dohôd – napríklad cenový kartel, 

 realizovať svoje ĉinnosti spôsobom, ktorý je v súlade s miestnymi zákonmi 

o konkurencii, 

 spolupracovať s orgánmi pre hospodársku súťaž. 

Kindleberger (1969) vo svojej práci vyjadruje tvrdenie, že hlavným efektom PZI 

je vytváranie priestoru pre konkurenciu. Odôvodňuje to tým, že PZI realizované 

v hostiteľskej krajine sa opierajú o silnú materskú spoloĉnosť a tak môžu úĉinne 

konkurovať silným firmám s oligopolným postavením na trhu v hostiteľskej krajine, 

a tak zlomiť ich dominantné postavenie, ĉo má za následok efektívnejšiu alokáciu 

zdrojov v krajine. 

Úvaha vychádzajúca z tvrdenia Kindlebergera predpokladá existenciu 

dominantnej firmy na trhu v hostiteľskej krajine, ktorej dominantné postavenie príchod 

PZI narušuje a vylepšuje konkurenĉné prostredie. Pokiaľ však na trhu pôsobia malé 
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miestne firmy, ktoré nedokážu konkurovať zahraniĉnému investorovi, potom dochádza 

k vytláĉaniu malých firiem v hostiteľskej krajine z trhu a zahraniĉná spoloĉnosť získava 

dominantné postavenie na trhu. Reuber et al. (1973) tvrdia, že PZI môžu brániť rozvoju 

domácich firiem a zvyšovať koncentráciu v hostiteľskej krajine tlakom na fúzie 

miestnych firiem. Newfarmer a Mueller (1975) dokazujú vo svojej práci na príklade 

Mexika a Brazílie, že vstup nadnárodných spoloĉností do rozvojových krajín spôsobuje 

tvorbu oligopolov v týchto krajinách.  

 

 1.4.11 PZI a životné prostredie 

 

V niektorých, najmä rozvojových krajinách, bývajú pozorované negatívne 

úĉinky PZI na životné prostredie. Vyspelé krajiny majú vplyv podnikania na životné 

prostredie dôkladne ošetrený v zákonoch a nariadeniach, ktorými sa firmy riadia. 

Naopak rozvojové krajiny, ktoré sú výrazne ekonomický zostalé, tak v snahe prilákať 

zahraniĉných investorov efekty PZI na životné prostredie pokladajú za irelevantné. 

Dokonca vlády týchto krajín zámerne poškodzujú životné prostredie v snahe prilákať 

zahraniĉného investora. V tejto súvislosti môže byť spomenutá napríklad reklamná 

kampaň z roku 1995 uverejnená v ĉasopise Fortune, v ktorom vláda na Filipínach 

prehlasuje: „zváľať hory―, „vyrúbať pralesy―, „zasypať moĉiare―, „presťahovať rieky―, 

„premiestniť mestá―, a to všetko za úĉelom prilákať zahraniĉného investora do krajiny. 

V tejto súvislosti plynú zahraniĉné investície do rozvojových krajín, kde nemusia plniť 

rôzne limity v súvislosti so životným prostredím, a tým nenavyšovať svoje náklady. 

Publikácia OECD zaoberajúca sa životným prostredím a PZI dokladá tvrdenia 

o tom, že PZI majú škodlivé efekty na životné prostredie práve v rozvojových krajinách 

a naopak nemajú tieto efekty v krajinách vyspelých. Vplyvy nadnárodných spoloĉností 

na životné prostredie býva upravený aj v pokynoch a nariadeniach medzinárodných 

organizácií. Konkrétne i OECD vyzýva nadnárodné spoloĉnosti k realizácií svojej 

podnikateľskej ĉinnosti s ohľadom na životné prostredie. 
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2. Metódy merania efektov priamych zahraničných investícií 

 

Spektrum efektov priamych zahraniĉných investícií je veľmi široké. Niektoré 

efekty sú ťažko kvantifikovateľné, preto sa pre empirické štúdie využíva celá rada 

metód a techník. Metódy a techniky sa postupom ĉasu vylepšujú a zdokonaľujú. Na 

základe tejto skutoĉnosti sú v druhej kapitole empirické techniky predstavené 

a pozornosť je venovaná predovšetkým tým, ktoré budú použité v dizertaĉnej práci. 

 

2.1  Analýza panelových dát 

 

Na tomto mieste je dôležite si najskôr zadefinovať, ĉo sú to panelové dáta. 

Panelové dáta, alebo inak nazývané longitudinálne dáta predstavujú zlúĉenie pozorovaní 

prierezových dát ako sú napríklad domácnosti, krajiny, firmy a pod.  za niekoľko 

ĉasových období. Príkladom môže byť 50 roĉných pozorovaní v 30 krajinách, alebo 10 

roĉných pozorovaní v rámci 3500 firiem a pod. Jednoducho povedané panelové dáta sú 

kombinované prierezové a ĉasové údaje. Ako uvádza Novák (2007) panel predstavuje 

súbor jednotiek, ktoré sa vyznaĉujú urĉitou charakteristickou vlastnosťou, ktorou sa 

vzájomne podobajú, a na ktorých sa realizuje kontinuálny výskum. 

Analýza panelových dát je v posledných rokoch ĉasto využívanou 

ekonometrickou metódou. Jej využitie je zrejmé ako na mikroúrovni (v oblasti analýzy 

firiem, bánk, zamestnancov) tak na makroúrovni (v oblasti národných 

a medzinárodných výskumov, v zdravotníctve, školstve, politickom systéme). Novák 

(2007) popisuje skúmanie panelových údajov ako využívanie modelového spôsobu 

riešenia, v ktorom sa objavujú prvky analýzy ĉasových radov ako aj prvky regresnej 

analýzy. Panelová analýza je teda ďalším stupňom modelácie, ktorá niekoľkonásobne 

zhodnocuje všeobecne ťažko získavané informácie o danej skutoĉnosti. V prípade 

panelovej regresie ide teda o skúmanie údajov v dvojrozmernom priestore, kde prvým 

rozmerom je ĉasová rada (time series), druhý rozmer predstavujú prierezové údaje 

(cross-section).  

Obľuba používania panelových dát pri realizácií výskumov je založená 

predovšetkým na ich nesporných výhodách. V tejto súvislosti Hsiao (2003)  poukazuje 

na nasledujúce výhody používania panelových dát: 
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 Kontrola individuálnej heterogenity – jednotlivci, firmy ĉi štáty sú heterogénne. 

Štúdie ĉasových radov a prierezových dát nekontrolujú túto heterogenitu a hrozí 

preto získanie skreslených výsledkov. 

 Panelové dáta majú vyšší informatívny charakter, viacej variability a menej 

kolinearity medzi sledovanými údajmi, rovnako viac stupňov voľnosti a vyššiu 

efektivitu. Pri analýze konvenĉných ĉasových radov dochádza totiž ĉasto krát 

k vysokej multikolinearite (vzájomnej závislosti vysvetľujúcich premenných). 

 Na základe panelových dát sme schopní lepšie skúmať dynamiku prispôsobenia 

sa veliĉín zmenám (dynamics of adjustment). Panelové dáta sú vhodné napríklad 

pre výskum v oblasti ekonomických problémov štátu (nezamestnanosť, chudoba, 

inflácia) a pokiaľ sú ĉasové rady dostatoĉne dlhé je možné objasniť rýchlosť 

nastavenia zmien v hospodárskej politike. 

 Prostredníctvom panelových dát je možné lepšie identifikovať a merať úĉinky, 

ktoré nie sú merateľné pomocou ĉisto prierezových dát, alebo ĉisto ĉasových 

radov.  

 Modely panelových dát umožňujú vytvárať a testovať oveľa zložitejšie 

behaviorálne modely v porovnaní s analýzou konvenĉných ĉasových radov. 

 Panelové dáta sú využívané k dokonalejšej analýze skrytých, nepozorovateľných 

a náhodných skutoĉností v ekonometrickej, sociologickej a inej štruktúre 

vzťahov medzi jednotkami. 

V súvislosti s výhodami je potrebné spomenúť i nevýhody spojené s panelovými 

dátami, kde radíme: 

 problémy spojené s návrhom a zberom dát, 

 deformáciu chýb meraní, 

 závislosť medzi dátami v rámci prierezu (napr. krajiny). 

 

2.1.1  Základný regresný model panelových dát 

 

 Všeobecne je možné regresný model panelových dát zapísať nasledujúcim 

spôsobom: 

 

                                     (1) 
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Kde jednotlivé premenné znamenajú: 

     vysvetľovaná premenná, 

     množina vysvetľujúcich premenných, 

     reziduálna zložka modelu, 

       prierezový rozmer, 

       ĉasový rozmer, 

   konštanta modelu, 

    koeficienty reprezentujúce sklon premenných, 

    prierezové efekty, 

    periodické efekty. 

Modely panelových dát môžu byť dynamické, alebo statické. Dynamické 

modely modelujú ĉasovú dynamiku vysvetľovanej veliĉiny pomocou jej 

predchádzajúcich hodnôt. V tomto modeli je možné zachytiť dynamické procesy 

ekonomických veliĉín a popísať v priebehu ĉasu ich proces prispôsobovania sa. Naopak 

statické modely nezachytávajú ĉasovú dynamiku vysvetľovanej veliĉiny 

prostredníctvom minulých  hodnôt.  

Regresné modely panelových dát sa ďalej rozlišujú: 

 Spojený regresný model (pooled regression) – je využívaný za predpokladu, že 

prierezové jednotky sa chovajú homogénne, tzn. majú spoloĉné koeficienty pri 

vysvetľujúcich premenných a individuálne efekty sú vyjadrené iba pomocou 

jednotkového vektora teda majú tvar konštanty (Lukaĉik et al., 2010). 

 Model s fixnými efektmi (fixed effects model) – v tomto prípade sú individuálne 

efekty nepozorovateľné, ale korelované s vysvetľujúcimi premennými. Fixné 

efekty sú v ĉase konštantné, inak pre jednotlivé prierezové veliĉiny sú rôzne. 

Tento model býva ĉasto využívaný v prípade panelov s makroekonomickými 

veliĉinami, kde je sledovaný menší poĉet subjektov za dlhšie ĉasové obdobie. 

 Model s náhodnými efektmi (random effects model) – ak individuálne efekty sú 

nepozorovateľné, ale nekorelované s vysvetľujúcimi premennými, potom 

riešením je zložená náhodná zložka       , ktorá okrem pôvodnej predpokladá 

aj špecifickú náhodnú zložku pre každú prierezovú jednotku. Tieto modely sú 

typické pre panely s mikro údajmi, kde je veľký poĉet pozorovaných subjektov 

za kratšie ĉasové obdobie. Náhodné efekty sú rovnako využívané v prípade, 

kedy výber pozorovaných javov bol prevedený náhodne (Lukáĉik et al., 2010). 
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Rozhodnutie o použití fixných alebo náhodných efektov môže byť zrealizované 

na základe Gujaratiho (2002), ktorý sa zmieňuje o dvoch pravidlách: 

 Ak hodnota T je veľká a hodnota N malá, potom bude s najväĉšou 

pravdepodobnosťou nie veľký rozdiel medzi hodnotami parametrov modelu 

s fixnými efektmi a modelu s náhodnými efektmi. V tomto prípade sa odporúĉa 

použiť model s fixnými efektmi. 

 A opaĉne ak hodnota T je malá a hodnota N je veľká, potom s veľkou 

pravdepodobnosťou bude dosť veľký rozdiel medzi hodnotami parametrov 

modelu s fixnými efektmi a modelu s náhodnými efektmi. Ak v takomto prípade 

sú prierezové jednotky náhodne zvolené a nepredpokladá sa, že tvoria 

homogénny súbor, potom je vhodné použiť model s náhodnými efektmi.  

Okrem týchto dvoch pravidiel je ďalšou možnosťou otestovanie si panelových 

dát pomocou Hausmanovho testu. Ako uvádza Lukáĉik a kol. (2010) testovacia 

štatistika Hasumanovho testu má tvar: 

 

      
     

              
      

     
             (2) 

 

kde    
     

  sú odhady koeficientov vysvetľujúcich premenných pre modely s fixnými 

a náhodnými efektmi.      resp.      je odhad asymptotickej varianĉno-kovarianĉnej 

matice parametrov modelu s fixnými resp. náhodnými efektmi.  Ďalej uvádzajú, že 

testovacia štatistika H má asymptotické    rozdelenie s poĉtom stupňov voľnosti 

rovnajúcim sa poĉtu parametrov tvoriacich vektor    mínus 1. Pri testovaní sa 

vypoĉítaná hodnota porovná s kritickou hodnotou    rozdelenia pri zvolenej hladine 

významnosti a zodpovedajúcom stupni voľnosti. Ak je hodnota štatistiky     , tak 

môžeme zamietnuť nulovú hypotézu o konzistentnosti oboch estimátorov a vhodnejší je 

model fixných efektov. Ak je hodnota štatistiky     , tak nemôžeme zamietnuť 

nulovú hypotézu a odporúĉaným bude model náhodných efektov. 

 

2.2  Stacionarita a testy jednotkového koreňa panelových dát 
 

 

Pomocou testov jednotkového koreňa (unit root test) sa testuje stacionarita 

ĉasových radov. Ako uvádza Cipra (2008), všeobecne sa dá vymedziť stacionarita 

ĉasovej rady tak, že správanie tejto rady je v istom zmysle stochasticky ustálené. 
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Rozlišuje sa striktná stacionarita a (slabá) stacionarita. Striktná stacionarita znamená, že 

pravdepodobnostné správanie príslušného stochastického procesu je invariantné voĉi 

posunom v ĉase. Slabá stacionarita, tiež oznaĉovaná ako len stacionarita je menej 

obmedzujúca než striktná. Postaĉuje, aby príslušný proces bol invariantný voĉi 

posunom v ĉase len v rámci momentu do druhého radu. 

Úroveň a rozptyl stacionárnej rady sú konštantné v ĉase. Trend, sezónnosť ĉi 

premenný rozptyl sú so stacionaritou nezluĉiteľné. Vzhľadom k tomu musia byť tieto 

javy z radov odstránené. Kovarianĉná štruktúra radov musí byť rovnako v ĉase 

nemenná. Príklad grafického rozdielu medzi stacionárnou a nestacionárnou ĉasovou 

radou je uvedený v Grafe 3. 

 

Graf 3: Príklad stacionárnej a nestacionárnej ĉasovej rady 
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Prameň: výpoĉet autora 

 

Na dôležitosť stacionarity ĉasových radov v oblasti makroekonómie poukázali 

vo svojej štúdií už Granger a Newbold (1977), kde upozorňujú na fakt, že nestacionárne 

ĉasové rady vyvolávajú problémy v regresnej analýze. Závery štúdie Engle a Grangera 

(1987) potvrdzujú, že veľké množstvo ĉasových radov v odbore makroekonómie 

a financií je nestacionárnych alebo stacionárnych na prvej diferencii alebo 
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integrovaných na prvom rade I(1). Z uvedených príĉin pri realizácií empirického 

výskumu je nutné uskutoĉniť testy jednotkového koreňa  a tým overiť stacionaritu 

skúmaných veliĉín. 

Tradiĉne využívaným testom jednotkového koreňa býva test Augmented Dickey 

– Fuller test (ADF test). Tento test môže byť vyjadrený pomocou rovnice nasledovne: 

 

                     
 
                                                 (3) 

 

ADF test slúži k urĉeniu jednotkového koreňa    a to na úrovni všetkých veliĉín v ĉase 

t.  Premenná       vyjadruje prvú diferenciu s i oneskorením a ut odhaduje chybu 

autokorelácie. Koeficienty           a    sú odhadované. Nulová a alternatívna 

hypotéza pre existenciu jednotkového koreňa v premennej    je podľa Dickey a Fuller 

(1979): 

         

          

 

Podobným testom ADF-testu je Phillips-Perronov test (PP-test). No na rozdiel 

od ADF testu však zohľadnenie prípadnej autokorelovanosti reziduí sa nerealizuje 

rozšírením o autoregresné ĉleny, ale priamo korekciou odhadnutej smerodajnej 

odchýlky v menovateli pôvodnej ADF-štatistiky (Cipra, 2008). Posledným tu 

zmieneným testom jednotkového koreňa v prípade jednorozmernej ĉasovej rady je 

KPSS-test. Ide o test vytvorený autormi Kwaitkovski, Phillips, Schmidt, Shin (1992).  

Novák (2007) uvádza, že pokiaľ ide o testy jednotkových koreňov panelových 

dát, tak tieto testy majú väĉšiu silu než testy jednotkových koreňov používané pre 

overovanie stacionarity v prípade jednorozmerných ĉasových radov. V tejto súvislosti 

ide o nasledujúce testy: 

 Levin et al. (2002) - LLC-test, 

 Breitung (2000), 

 Im et al. (2003) -  IPS-test, 

 Maddala et al. (1999) a Choi (2001) – Fisher–ADF test a Fisher–PP test, 

 Hadri (2000).  

Struĉné zhrnutie panelových testov jednotkových koreňov panelových dát 

prináša Tabuľka 1. 
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Tabuľka 1: Panelové testy jednotkových koreňov 

Test 
Nulová 

hypotéza 

Alternatívna 

hypotéza 

Deterministické komponenty 

modelu 

LLC-test JK sú JK nie sú N, F, T 

Breitung JK sú JK nie sú N, F, T 

IPS-test JK sú 
Niektoré objekty majú 

JK 
F,T 

Fisher-

ADF 
JK sú 

Niektoré objekty majú 

JK 
N, F, T 

Fisher-PP JK sú 
Niektoré objekty majú 

JK 
N, F, T 

Hadri JK nie sú JK sú F, T 

Poznámka: JK – jednotkové korene, N – bez exogénnych premenných, F – fixné efekty, T – individuálne 

efekty a individuálne trendy. 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa Novák (2007) 

 

2.3  Test autokorelácie – Durbin Watsonov test 

 

Pod autokoreláciou reziduí rozumieme situáciu, kedy reziduálna zložka    je 

korelovaná so svojimi oneskorenými a budúcimi hodnotami           .  

Testovanie toho, ĉi sú reziduálne zložky v lineárnej regresii nezávisle je možné 

uskutoĉniť prostredníctvom Durbin Watsonovho testu (DW-test). Správne zvolený 

model by nemal mať autokoreláciu. Hypotézy a testová štatistika pre DW-test  sú 

nasledujúceho tvaru: 

         

         

 

   
            

  
   

    
  

   
                (4) 

 

Kritérium DW-testu nadobúda hodnoty v intervale      . Závery DW-testu 

zachytáva Tabuľka 2, tak ako sú uvedené v Artl et al. (2002). 
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Tabuľka 2:Závery DW-testu 

Durbin Wtasonov test Závery 

          H0 sa zamieta -  pozitívna autokorelácia 

             Nepreukázaný test 

          Prijíma sa H0 – nie je autokorelácia 

        Prijíma sa H0 – nie je autokorelácia 

         Nepreukázaný test 

        H0 sa zamieta – negatívna autokorelácia 

Poznámka: dU a dL – sú kritické hodnoty (horná a dolná), ktoré závisia na poĉte pozorovaní T a na poĉte 

regresorov k. Kritické hodnoty bývajú uvedené v tabuľkách, alebo sa urĉujú simulaĉne.  

Prameň: Vlastné spracovanie na základe publikácie Artl et al. (2002) a Cipra (2008) 

 

 Zvyĉajne sa používa pravidlo, že výsledok DW-testu okolo hodnoty 2 (tzn. 

v rozmedzí            znamená, že reziduálne zložky nie sú autokorelované. 

 

2.4  Testy heteroskedasticity  

 

Prípad, keď reziduálne zložky nemajú konštantný rozptyl sa oznaĉuje ako 

heteroskedasticita. Inak povedané o heteroskedasticite sa hovorí v prípade porušenia 

predpokladov homoskedasticity Cipra (2008). Heteroskedasticita je nežiaducim javom 

v ĉasových radoch a jej existencia sa dá urĉiť na základe testov.  Existuje niekoľko 

testov pre urĉenie heteroskedasticity: 

 Goldfeld, Quandt (1965) – Goldfedov-Quandtov test, 

 Glejser (1965) – Glejserov test, 

 Breusch, Pagan (1979) – Breuschov-Paganov test, 

 White (1980) – Whiteov test. 

Jedným z najpoužívanejších testov v ekonometrickej praxi je práve Whiteov test, 

ktorý bude použitý na testovanie heteroskedasticity aj v dizertaĉnej práci. Je založený 

na princípe Lagrangeovych multiplikátorov. Používa sa v prípadoch, kedy sa nedá 

dopredu urĉiť, ktorá z nezávislých premenných ovplyvňuje zmeny rozptylu náhodnej 

zložky modelu. Praktický sa test prevádza tak, že sa konštruuje regresia, v ktorej je    
  

vysvetľovanou premennou a regresory sú všetky regresory pôvodnej regresie. Použije sa 

testové kritérium    , ktoré má asymptotické rozdelenie      , kde   je celkový poĉet 

regresorov bez konštanty. Vysoké hodnoty testového kritéria indikujú problém 
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v špecifikácií pôvodného modelu, ktorý môže byť spôsobený heteroskedasticitou Arlt 

(1999). 

 

2.5  Kointegrácia  

 

Kointegrácia môže byť interpretovaná ako vzťah urĉitej dlhodobej rovnováhy 

medzi ekonomickými veliĉinami. Jednotlivé ĉasové rady sú síce nestacionárne, ale ich 

spoloĉný kointegraĉný pohyb v ĉase dlhodobo smeruje napr. v dôsledku tržných síl 

k urĉitému rovnovážnemu stavu. Je však možné, že v krátkodobých ĉasových úsekoch 

dochádza k vychýleniu od takéhoto dlhodobého vybalancovania Cipra (2008).  

Priekopníkmi a predstaviteľmi jedného z dvoch základných modelov 

kointegrácie sú Engle a Granger (1987). Druhým základným modelom kointegrácie je 

test podľa Johansena (1991).   

Cipra (2008) uvádza, že vo svojej podstate sa testovaním kointegrácie rozumie 

stanovenie poĉtu   kointegraĉných vzťahov v danom VAR modeli (vektorová 

autoregresia). Kointegrácia je potvrdená v prípade, že    . Testovanie kointegrácie 

medzi veliĉinami           navrhli Engle a Granger (1987). Ich EG-test je založený 

na myšlienke, že v prípade kointegraĉného vzťahu medzi uvedenými veliĉinami by 

OLS-rezidua     (OLS - odhad metodou najmenších štvorcov) vypoĉítaná z modelu: 

 

                                                               (5) 

 

by mala byť typu I(0). Potrebné je modifikovať ADF-test (Dickey-Fuller test 

jednotkového koreňa) a testovať nulovú hypotézu: 

 

                                                                                                 (6) 

 

Rozdiel oproti klasickému ADF-testu je spôsobený tým, že sa pracuje 

s reziduami už odhadnutými z urĉitého modelu a z toho dôvodu sa nedajú použiť 

kritické hodnoty ako klasický ADF-test. Použitelné kritické hodnoty, ktoré sú viac 

záporné než pôvodné, boli simulaĉne tabelované v prácach Engle a Granger (1987) 

a Engle a Yoo (1987). Cipra (2008) uvádza i nevýhody tohto modelu a to: 

 v prípade nestacionárnych veliĉín je OLS-odhad modelu nespoľahlivý, 
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 pri existencii viacerých kointegraĉných vzťahoch nie je možné ovplyvniť, ktorý 

z nich je odhadovaný na základe modelu uvedeného v rovnici (5). 

V praxi najvyužívanejším kointegraĉným testom je Johansenov test. Tento test 

bude použitý aj pre potreby modelovania kauzálnych väzieb medzi priamymi 

zahraniĉnými investíciami, ekonomickým rastom a exportom v dizertaĉnej práci. 

Základy tejto metódy sú zachytené v štúdií Johansen (1988) a Johansen a Juselius 

(1990). Metóda využíva procedúru maximálnej pravdepodobnosti k overeniu výskytu 

kointegraĉných vektorov v nestacionárnych ĉasových radoch, a to na základe modelu 

vektorovej autoregresie (VAR): 

 

                       
 
                                                                 (7)        

 

Premenná    v rovnici predstavuje vektor nestacionárnych premenných v logaritmoch 

a C je konštanta. Premenná   predstavuje maticu koeficientov, ktorá sa dá tiež vyjadriť 

ako      , kde súĉasti matice   sú koeficienty prispôsobenia a súĉasťou matice   sú  

kointegraĉné vektory. V praxi sa používajú k urĉeniu poĉtu kointegraĉných väzieb dva 

druhy Johansenových testov. Ide o Trace test a Maxeitenvalue test. Johansenov Trace 

test so štatistikou: 

 

                    
                                                                              (8) 

 

Tento test je združený test nulovej hypotézy, kde poĉet kointegraĉných vzťahov je 

najviac  . Nulová hypotéza sa zamieta, pokiaľ           je väĉšie než daná kritická 

hodnota.  

Johanesnov Max-eigenvalue test so štatistikou: 

 

                                                                                                    (9) 

 

je testom nulovej hypotézy, kde poĉet kointegraĉných vzťahov je  , proti alternatíve, že 

je    . Nulová hypotéza sa zamieta, ak         je väĉšie ako prislušná kritická 

hodnota. 
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2.6  Model korekcie chyby  

 

Model korekcie chyby (Error corection model – EC model) je adekvátnym 

nástrojom ku skúmaniu krátkodobých odchyliek nutných k dosiahnutiu dlhodobej 

rovnováhy medzi skúmanými premennými (Cipra, 2008). EC model sa niekedy pre 

zdôranenie VAR kontextu oznaĉuje tiež ako VEC model alebo VECM.  

Cipra (2008) špecifikuje model korekcie chyby na základe úvahy dvoch radov, 

a to      a     . Obe tieto rady sú stacionárne na prvej diferencii I(1). Predpoklad, že 

prvý rad ovplyvňuje druhý, je vzhľadom k ich nestacionarite skúmaný pomocou 

modelu: 

 

                                                                                                        (10) 

 

Pokiaľ sú reálne ĉasové rady      a      v dlhodobom horizonte považované za 

kointegrované, potom je možné rovnicu (10) korigovať a uvažovať „opravný― model: 

 

                                                                                  (11) 

 

V tomto modeli sa nachádza korekĉný ĉlen              , ktorý je vytvorený 

z úrovňových hodnôt daných veliĉín v predchádzajúcom ĉase    . Parameter    

v rovnici popisuje krátkodobé vzťahy medzi premennými, parameter   urĉuje rýchlosť 

prispôsobenia rovnovážnemu stavu a parameter   popisuje dlhodobé kointegraĉné 

vzťahy medzi premennými.  

Tento model popisuje krátkodobý vzťah medzi prírastkami     a    , ale tiež 

prevádza korekciu pre prípad, že krátkodobé zmeny oboch veliĉín odchyľujú úrovne 

týchto veliĉín od ich dlhodobého rovnovážneho vzťahu. Korekcia zmien veliĉín   a   

od ĉasu     do ĉasu   sa uskutoĉňuje na základe korekĉného ĉlenu z ĉasu      Ďalej 

Cipra (2008) uvádza, že platí ak sú rady      a      skutoĉne kointegrované a korekĉný 

ĉlen z rovnice (11) je práve kointegraĉným vzťahom, potom všetky ĉleny v modeli sú 

pravdepodobne stacionárne. Nedochádza tým k situácií, že by sa v jednom modeli 

porovnávali stacionárne a nestacionárne ĉleny.             
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3. Vývoj priamych zahraničných investícií a ďalších 

skúmaných veličín 

 

V rámci tejto kapitoly budú predstavené veliĉiny, ktoré budú v štvrtej kapitole 

slúžiť k vlastnému výskumu efektov priamych zahraniĉných investícií v hostiteľskej 

krajine. Efekty PZI budú skúmané v rámci vybraných krajín regiónu strednej 

a východnej Európy (Bulharsko, Ĉeská republika, Chorvátsko, Estónsko, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). V prvej kapitole sme 

ukázali, že spektrum efektov PZI je najmä v teoretickej rovine veľmi široké. Empirická 

analýza všetkých efektov je takmer nemožná, prinajmenšom by bola nekonzistentná. 

Dizertaĉná práca sa preto zameriava na podrobnejší výskum len vybranej skupiny 

efektov. Za týmto úĉelom je potrebné predstaviť vývoj príslušných ekonomických 

veliĉín. Konkrétne budeme pracovať s údajmi prílev priamych zahraniĉných investícií, 

ekonomický rast, hrubá tvorbe fixného kapitálu a zahraniĉný obchod. 

Za úĉelom väĉšej prehľadnosti budú krajiny rozdelené do jednotlivých 

podkapitol podľa regiónov, a to na krajiny Vyšehradskej skupiny (Ĉeská republika, 

Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika), Pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko 

a Estónsko), Balkánske krajiny (Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko). 

V rámci podkapitol potom budú analyzované jednotlivé ekonomické veliĉiny v kontexte 

hospodárskeho vývoja jednotlivých krajín.  

 

3.1  Vývoj priamych zahraničných investícií a ďalších skúmaných 

veličín v krajinách V4 

 

Vyšehradská štvorka (V4) vznikla v roku 1991 za úĉelom medzivládnej 

spolupráce pri podpore procesu európskej integrácie a transformácie ekonomík. Po 

vstupe do Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ) sa cieľ tohto 

zoskupenia krajín zmenil a okrem iného sleduje hospodársku integráciu do EÚ 

a spoloĉné stanoviska voĉi EÚ.  

Krajiny V4 majú k sebe blízko nie len po stránke geografickej, ale po rozpade 

totalitného režimu i po stránke vývoja ekonomickej situácie. Ide o krajiny približne 

rovnakého charakteru aj ĉo sa týka prílevu priamych zahraniĉných investícií.  
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3.1.1 Vývoj prílevu priamych zahraničných investícií v krajinách V4 

 

Po rozpade totalitného režimu v roku 1989 podnikateľská sféra v krajinách V4 

trpela veľkým nedostatkom kapitálu, technológií a know how. V deväťdesiatych rokoch 

bola zahájená privatizácia. V tomto ohľade zohrali priame zahraniĉné investície 

významnú úlohu. Tesne po revolúcií, na zaĉiatku deväťdesiatych rokov boli zahraniĉní 

investori viac skeptickí než odhodlaní investovať v krajinách východného bloku a teda 

i krajinách V4. Z poĉiatku šlo o vytváranie tzv. joint ventures (napr. na Slovensku 

Tatramat-Whirpool, alebo v Maďarsku GE-Tungsram). V tej dobe bol pre prílev PZI 

rozhodujúci postoj vlád jednotlivých krajín k spôsobu privatizácie kľúĉových štátnych 

podnikov a štátom vlastnených bánk. Zahraniĉní investori sa sústreďovali na krajiny, 

ktoré preferovali tradiĉnú formu privatizácie, a to priamy predaj do rúk zahraniĉného 

investora.  

Postupne s cieľom prilákať zahraniĉných investorov a urýchliť tak 

reštrukturalizáciu, boli vytvorené systémy investiĉných stimulov, ĉo malo za následok 

prilákanie zahraniĉných investícií na zelenej lúke. Ako prvé tento prístup k PZI zahájilo 

Maďarsko. V poĉiatkoch nového tisícroĉia pretrvávala privatizácia veľkých firiem 

a bánk. Postupne sa politická situácia stávala stabilnejšou a podmienky pre podnikanie 

v krajinách V4 atraktívnejšie, ĉo súviselo aj s prípravou krajín V4 na vstup do 

Európskej únie, ĉo sa v roku 2004 stalo skutoĉnosťou. Zlepšovanie politickej 

a ekonomickej situácie v krajinách sa odrazilo na zvyšujúcom sa záujme zahraniĉných 

investorov, a to nie len o PZI realizované formou privatizácie, ale aj o PZI na zelenej 

lúke. V rozdielnej intenzite sa PZI realizovali vo všetkých odvetviach ekonomiky. 

V Ĉeskej republike do roku 1998 bol prílev PZI len pozvoľný s výnimkou roku 

1995. Ekonomická a politická situácia nebola príliš priaznivá a podmienky pre 

podnikanie tým pádom neatraktívne pre zahraniĉných investorov. Navyše prílev PZI bol 

zbrzdený formou privatizácie štátnych podnikov, ku ktorej bolo v Ĉeskoslovensku 

pristúpené. Kupónová privatizácia bola spoĉiatku prezentovaná ako jednoduchá a rýchla 

cesta. Majiteľmi kupónových knižiek sa stávali bežný obĉania štátu. Takáto forma 

privatizácie, však nepriniesla do privatizovaných firiem žiaden nový kapitál ĉi know 

how potrebné na ich reštrukturalizáciu. Firmy, v ktorých neprebehla potrebná 
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reštrukturalizácia boli dovedené do krachu, ĉo následne viedlo k spomaľovaniu 

ekonomiky. 

V roku 1998 sa rozbehla privatizácia metódou odpredaja štátneho majetku, a to 

najmä bánk do rúk zahraniĉných investorov. Rovnako boli vytvorené podmienky pre 

investície na zelenej lúke zavedením investiĉných stimulov v apríli roku 1998. 

Investiĉné stimuly boli vytvorené tak, aby boli k dispozícií za rovnakých podmienok pre 

domácich, ako aj zahraniĉných investorov. No spôsob nastavenia ich podmienok 

naznaĉuje, že ide o ich jasné zacielenie sa na prilákanie zahraniĉných firiem a teda 

zahraniĉného kapitálu do krajiny. Zameranie investiĉných stimulov je prevažne na 

veľké investiĉné projekty, ĉo máva za následok zvýhodnenie hlavne veľkých 

medzinárodných firiem. PZI v Ĉeskej republike smerovali v 90. rokoch prevažne do 

oblasti služieb (bankovníctvo a zahraniĉné obchodné reťazce), tiež do spracovateľského 

priemyslu, do strojárenských odvetví a automobilového priemyslu. Ako už bolo vyššie 

spomenuté a ako je i z Grafu 4 zjavné, v roku 1995 nastala tiež urĉitá výraznejšia zmena 

v príleve PZI do Ĉeskej republiky, ĉo sa prejavilo aj na ukazovateli PZI/HDP. Tento 

nárast bol v dôsledku privatizácie telekomunikácií zahraniĉným investorom. V rokoch 

2000, 2001 a 2002 pokraĉoval rast prílevu PZI do Ĉeskej republike a to v dôsledku 

významných privatizácií v bankovom sektore a energetike. V roku 2002 najväĉší podiel 

na príjmoch z PZI má privatizácia ĉeského Transgasu nemeckej spoloĉnosti RWE vo 

výške 3,7 mld. USD. K ďalším významným PZI sa radí výstavba nový výrobných 

závodov v oblasti automobilového priemyslu. Ide o PZI na zelenej lúke (napr. Toyota 

v spolupráci s PSA Peugeot Citroën v Kolíne - zahájenie výstavby závodu v roku 2002, 

Hyundai v Nošoviciach zahájenie - výstavby v roku 2007). S výstavbou automobiliek 

súvisí i výstavba ďalších firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou komponentov do 

vyrábaných automobilov na danom území. V oblasti strategických služieb významnými 

investormi boli IBM Global Services Delivery Center Czech Republic (2006). V oblastí 

inovácií Visteon – Autopal, ktorá sa zaoberá vývojom komponentov pre automobilový 

priemysel. Síce Ĉeská republika nebola tak výrazne poznaĉená globálnou finanĉnou 

krízou ako napríklad Maďarsko ĉi pobaltské štáty, no pokles ekonomiky sa odrazil aj 

v investiĉných rozhodnutiach zahraniĉných investorov a v Grafe 4 môžeme sledovať 

menší prepad ukazovateľa PZI/HDP na konci sledovaného obdobia. Na záver je treba 

ešte upozorniť na fakt, že do Ĉeskej republiky v posledných rokoch mieri viac investícií 



53 

do oblasti výskumu a vývoja a strategických služieb ako do oblasti výroby. Ide síce 

o investície s vyššou pridanou hodnotou, no s nižším objemom vloženého kapitálu. 

Pokiaľ ide o vývoj prílevu PZI v jednotlivých štátoch konkrétne, tak najvyššie 

stavy PZI/HDP v porovnaní s ostanými krajinami V4 v jednotlivých rokoch 

zaznamenávalo Maďarsko. Z poĉiatku bola privatizácia strategických podnikov 

v Maďarsku realizovaná formou predaja majetku vtedajšiemu manažmentu 

a zamestnancom podnikov. Tento spôsob privatizácie bol neúspešný a sprevádzaný 

mnohými škandálmi, a preto bola privatizácia pozastavená. Následne bolo pristúpené k 

priamemu predaju podnikov do rúk zahraniĉných investorov, a to v dôsledku nedostatku 

domáceho kapitálu. Veľká vlna privatizácie a s tým súvisiaci prílev PZI do krajiny bol 

v priebehu rokov 1995 – 1997, ĉo je možné vidieť aj v Grafe 4. V tej dobe boli 

sprivatizované infraštrukturálne a sieťové odvetvia, ale i bankový sektor. Do roku 1997 

plynuli do Maďarska PZI prevažne privatizaĉného charakteru, po tomto roku sa 

charakter PZI zmenil a zaĉínajú dominovať PZI realizované na zelenej lúke. Ako 

uvádza Hunay (2000) v rokoch 1990 – 1996 bol podiel privatizaĉných príjmov v cudzej 

mene na celkovom príleve PZI 47 %, v rokoch 1997 – 1999 to bolo už len 20 %. 

V rokoch 2002 a 2003 dochádza k poklesu prílevu PZI v dôsledku zníženej 

medzinárodnej investiĉnej aktivity. Na konci sledovaného obdobia sa zaĉali prejavovať 

v krajine negatívne vplyvy globálnej finanĉnej krízy a to sa odrazilo aj na tokoch PZI do 

Maďarska. Ako zaznamenáva Graf 4, v roku 2009 sa ukazovateľ PZI/HDP prepadol do 

záporných hodnôt. V dôsledku krízy poklesol prílev PZI, znížili sa reinvestované zisky 

a maďarské poboĉky úverovali zahraniĉné matky. V závere k tejto krajine je ešte 

vhodné spomenúť, že až do zasiahnutia finanĉnou krízou si držala výsadné postavenie 

v príleve PZI/HDP z pomedzí krajín V4. Primárne plynuli PZI do spracovateľského 

priemyslu, služieb, obchodu a samozrejme do oblasti peňažníctva a poisťovníctva. 

Medzi hlavných investorov tu patria krajiny Európskej únie (Nemecko, Holandsko, 

Francúzsko, Luxembursko) a tiež USA. Pre zaujímavosť je možné spomenúť aj 

niekoľko z mnohých zahraniĉných investorov v Maďarsku. Ide napríklad o firmy 

z automobilového priemyslu ako sú: Daimler, Bosch, Knorr-Bremse, Geida, Audi a iné. 

V oblasti elektroniky sú to napríklad: Foxconn, Flextronics, Elcoteq, Zollner, Videoton. 

Z informaĉných technológií stoja za zmienku firmy IBM, Nokia, Siemens, Ericosn, 

SAP, ktoré vytvorili svoje dcérske spoloĉnosti v Maďarsku. Samozrejme firmy, ktoré sú 
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tu spomenuté sú len jedny z mála ĉo zamierili do Maďarska a okrem výroby sa na tomto 

území zaĉali venovať i vede a výskumu v oblasti ich ĉinnosti.  

Slovensko spoĉiatku v regióne V4 nepatrilo pre zahraniĉných investorov medzi 

najatraktívnejšie krajiny. Po rozpade Ĉeskoslovenska v roku 1993 bolo pre 

zahraniĉných investorov viac sympatické a dôveryhodné Ĉesko. Príĉiny neúspechu 

v získavaní PZI tkveli najmä v nestabilnej politickej a diplomatickej oblasti, 

neúspechoch v prístupových rokovaniach do NATO a EÚ, neuspokojivom 

a prepadajúcom sa ratingu krajiny, spôsobe privatizácie s cieľom vytvoriť silnú domácu 

kapitálovú vrstvu, ĉo dopadlo neúspešne. Za nízkym prílevom PZI na Slovensko 

v deväťdesiatych rokoch bola tiež chýbajúca privatizácia strategických podnikov a slabá 

propagácia krajiny v zahraniĉí. Vtedajšia vláda si dala záväzok uprednostňovať 

domácich investorov pred zahraniĉnými. Ĉo sa stalo aj skutoĉnosťou a od roku 1993 do 

roku 1998 bolo do privatizácie na Slovensku zapojených len 19 zahraniĉných 

investorov. Spôsob privatizácie a snaha o reštrukturalizáciu podnikov bola viac než 

nevydarenou stratégiou vtedajšej vlády. Významný prílev priamych zahraniĉných 

investícií bol zaznamenaný až v roku 1998, a to v dôsledku zahájenia privatizácie 

prirodzených monopolov, bankového sektoru a tiež v dôsledku reforiem 

uskutoĉňovaných vládou. Prílev PZI na Slovensku nabral v novom tisícroĉí na 

obrátkach. Po parlamentných voľbách v roku 1998 došlo k zmene vlády a prístupu 

k privatizácií strategických podnikov a bánk. V rozmedzí rokov 2000 – 2001 bola 

zrealizovaná privatizácia dvoch najväĉších bánk, Slovenskej sporiteľne (sprivatizovaná 

Erste Bank) a VÚB (sprivatizovaná talianskou Intesa BCI – dnes skupina Intesa 

Sanpaolo). V tomto období bola realizovaná i privatizácia strategického podniku SPP, 

nakoniec 49 % podiel SPP získalo konzorcium spoloĉností E.ON Ruhrgas a Gaz de 

France. Ako ďalšiu veľkú privatizáciu je možné spomenúť privatizáciu Slovenských 

elektrárni, ktorých 66 % akcií vlastní talianska spoloĉnosť Enel Produzione S.p.A., a to 

od roku 2006. V oblasti telekomunikácií stojí za pozornosť privatizácia Slovenských 

Telekomunikácií, ktorých 51 % akcií vlastní nemecký Deutsche Telekom Group.  

Zmenou politiky vlády a jej prístupom k vytváraniu príležitosti pre zahraniĉných 

podnikateľov, vytvorením investiĉných stimulov boli otvorené dvere PZI realizovaným 

na zelenej lúke. Najväĉší objem investícií 1,673 mld. EUR s poĉtom 45 investiĉných 

projektov a vytvorením 11 458 pracovných miest bolo zrealizovaných v spolupráci so 

spoloĉnosťou SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) v roku 2004. 
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Najmenej investiĉných projektov s najmenším objemom bolo zrealizovaných v roku 

2009, ĉo súvisí s globálnou finanĉnou krízou. Ako významné investície na zelenej lúke 

môžu byť uvedené napríklad v oblasti automobilového priemyslu KIA Motoros (2004), 

Johnoson Controls (2004), Peugeot (2003). V oblasti IT služieb je to napríklad 

spoloĉnosť DELL Computer (2002) alebo Lenovo International (2006). V oblasti 

elektrotechnickej Samsung Electronics (2006), SONY Slovakia (2007). Na Slovensku 

v posledných rokoch tiež vznikajú vývojové centra zahraniĉných investorov. V Grafe 4 

je možné vidieť, že v urĉitých rokoch sa prílev PZI/HDP na Slovensku nachádza nad 

ostatnými sledovanými krajinami, ide hlavne o spomínané roky rozbehnutia privatizácie 

bánk a strategických podnikov. Od roku 2006 Slovensko zaznamenáva pokles PZI/HDP 

a v roku 2009, v dôsledku globálnej finanĉnej krízy, sa tento ukazovateľ dostáva mierne 

do záporných hodnôt.  

Po páde komunizmu ĉelila ekonomika Poľska mimoriadne vážnym 

ekonomickým problémom. Krajina ĉelila problémom s hyperinfláciou, zahraniĉným 

zadlžením tak aj s netržne orientovanou politikou. Zlá ekonomická situácia, nízky 

hospodársky rast, vysoká nezamestnanosť neprospievali k získavaniu zahraniĉných 

investícií. V roku 1993 bol stav PZI na obyvateľa v Poľsku z pomedzí krajín V4 

najnižší a prílev PZI na obyvateľa druhý najnižší. K zlepšeniu podnikateľského 

prostredia došlo úpravou legislatívy na poĉiatku 90. rokov. Tiež bola vytvorená Poľská 

agentúra pre informácie a zahraniĉné investície, ktorá bola a je nápomocná zahraniĉným 

investorom uchádzajúcim sa o možnosť podnikania v krajine. Ďalej bol vytvorený 

balíĉek stimulov pre zahraniĉných investorov vo forme rôznych úľav, ktoré sú 

zahraniĉným investorom po splnení nastavených podmienok poskytnuté. 

K jednoduchším podmienkam podnikania prispel aj vstup krajiny do OECD v roku 

1996. Od tohto okamihu sú z hľadiska práva rovnaké podmienky pre podnikanie 

zahraniĉných ĉi poľských subjektov. Priame zahraniĉné investície v Poľsku, tak ako aj 

v ostatných krajinách V4 boli silno spojené s procesom privatizácie.  

Z Grafu 5, ktorý zachytáva stavy PZI/HDP v percentách dohromady za celé 

skúmané obdobie 1993 – 2009, je jasne vidieť, že Poľsko neustále zaostáva za 

ostatnými krajinami V4. Hlavným dôvodom preĉo je tomu tak, je stav infraštruktúry, 

ktorý v Poľsku nie je tak dobrý v porovnaní s krajinami V4. Pritom infraštruktúra je 

jedným z hlavných faktorov, ktoré investori pri rozhodovaní o umiestnení svojej 

investície zvažujú. Z Grafu 4 je viditeľné, že prílev PZI/HDP v Poľsku v roku 2001 
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poklesol, a to v dôsledku spomalenia tempa privatizácie a tiež v dôsledku poklesu 

medzinárodnej investiĉnej aktivity. Tento stav pretrvával do roku 2004, kedy bol znovu 

zaznamenaný nárast prílevu PZI do krajiny. V roku 2005 môžeme opäť sledovať, ale už 

len malý pokles prílevu PZI oproti roku 2004. V rokoch 2006 a 2007 mal prílev PZI 

rastúci trend. V roku 2008 sa zaĉala postupne prejavovať globálna finanĉná kríza 

a s tým spojený pokles investiĉnej ĉinnosti zahraniĉných podnikov, ĉo sa prejavilo aj na 

poklese prílevu PZI v Poľsku.  

Medzi hlavných investorov, ktorí realizujú svoje investície v Poľsku sa radí 

Francúzsko, USA, Veľká Británia, Ĉína. K hlavný sektorom, kde v posledných rokoch 

investície plynú patrí elektrotechnický, automobilový, letecký sektor. Ide teda prevažne 

o sektory s vysokou hodnotou kvalifikovanej práce. Medzi významných investorov 

v Poľsku patrí Toyota, Volkswagen, Fiat, Opel, Volvo z automobilového priemyslu. 

Z elektrotechnického sú to Bosch, Philips, Fagor, Whirpool, Panasonic, LG, Toshiba, 

Sharp, DELL. Trend výstavby výskumno-vývojových centier zahraniĉných spoloĉnosti 

je v posledných rokoch i v Poľsku. Okrem výstavby montážnych závodov, zahraniĉní 

investori koncentrujú do Poľska aj výskumno-vývojové centra, a to v oblasti 

informaĉných a komunikaĉných technológií, automobilového sektora, chemického, 

leteckého a potravinárskeho priemyslu. Príkladom je General Electric, Samsung, 

Delphi, Siemens, Intel, Lucent Technologies, France Telecom, ABB ĉi IBM. 

 

Graf 4:  Prílev PZI/HDP (%) v krajinách V4  

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z UNCTAD 
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Graf 5: Stavy PZI/HDP (%) v krajinách V4  

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z UNCTAD 

 

3.1.2 Vývoj tempa rastu hrubého domáceho produktu v krajinách V4 

 

Na poĉiatku 90. rokov bola Ĉeská ekonomika postihnutá transformaĉnou krízou, 
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Grafe 6 vidieť, z pomedzí krajín V4 bola Ĉeská republika v rokoch 1997 a 1998 

jedinou, ktorá zaznamenala taký obrovský prepad tempa rastu HDP. Ĉeská ekonomika 
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v bankovom sektore. V dôsledku nedostatoĉnej zákonnej úpravy podnikania bánk došlo 

v 90. rokoch k expanzii podnikania v tejto oblasti, vzniklo mnoho nedôveryhodných 

bánk s podivným spôsobom podnikania a realizovania bankovej ĉinnosti, ĉo malo za 

následok vytunelovanie a krach týchto bánk. Rovnako problémy mali aj veľké banky, 

ktoré museli prejsť procesom uzdravenia pred ich privatizáciou. Neblahé úĉinky mala 

už spomínaná reštriktívna politika a spôsob privatizácie, ktorý bol zvolený. V roku 1999 

prišlo mierne oživenie ekonomického rastu, kedy rast HDP dosiahol 1,33 % oproti 

predošlým -0,76 %. Nová dekáda sa vyznaĉovala priaznivým vývojom HDP až do roku 

2008, kedy ekonomický rast bol nepriaznivo poznaĉený globálnou finanĉnou krízou. 

Spoĉiatku k priaznivému vývoju ekonomického rastu prispieval prílev zahraniĉného 

kapitálu, rovnako rast domácich investícií a rast exportu, na poĉiatku dekády významná 

reštrukturalizácia bankového sektoru a taktiež politické opatrenia súvisiace so vstupom 

do Európskej únie. Najvyšší hospodársky rast bol v rokoch 2000 – 2009 zaznamenaný 

v roku 2006, a to 6,81 %. Naopak najhorší vývoj ekonomického rastu bol zaznamenaný 

v roku 2009, kedy sa HDP prepadlo o -4,25 %.  

V prvej polovici 90. rokov bola ekonomická situácia v Maďarsku nepriaznivá, 

ĉo odzrkadľuje aj vývoj tempa rastu HDP, ktorý bol v roku 1993 dokonca záporný. 

K menšiemu rastu ekonomiky došlo v roku 1994 na necelé 3 %, no k následnému 

prepadu došlo hneď v ďalšom roku na 1,5 % a v roku 1996 tempo rastu HDP 

predstavovalo len 1 %. Stav hospodárstva v Maďarsku v období 1990 – 1994 ako 

uvádza Tomšík (1998) bol charakteristický vysokým deficitom verejných rozpoĉtov, 

ktorý bol krytý prevažne zo zahraniĉných úverov. V roku 1993 bola dlhová služba 

v krajine tak vysoká, že samotné splácanie úrokov samoindukovalo ďalšie deficity 

verejných rozpoĉtov a ďalšie zahraniĉné pôžiĉky. Import dominoval nad exportom až 

o 20 %, no a samotné užitie HDP prevyšovalo jeho tvorbu až o 10 %. Tieto negatívne 

javy mali za následok celkový nepriaznivý vývoj ekonomiky. V roku 1995 boli prijaté 

vládou opatrenia, ktoré mali naštartovať ekonomiku a hospodársky rast v krajine. 

Hlavné ciele týchto opatrení sa postupne podarilo napĺňať a tým bol docielený pokles 

schodku verejných rozpoĉtov, zníženie pasívneho salda obchodnej bilancie a pod. 

Tempo rastu HDP akcelerovalo v roku 1997. K tomu dopomáhala spotreba, fixné 

investície ako aj ĉistý export. Pozitívny vývoj tempa rastu HDP pretrvával do roku 

2000, kedy dosiahol najvyššej hodnoty za celé sledované obdobie, a to 6,2 %. Vysoké 

tempo rastu HDP, ktoré bolo v Maďarsku dosahované v rokoch 1997 – 2000, pramenilo 
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zo zdravých inštitcionálnych a štrukturálnych základov. Vtedajším predpokladom 

ekonómov bolo, že Maďarsko bude aj v nasledujúcich rokoch dosahovať roĉné tempo 

rastu HDP v rozmedzí 4 – 5 %. Tieto predpoklady boli naplnené v rokoch 2001 – 2006, 

kedy sa roĉné tempo rastu HDP pohybovalo v krajine v intervale 4 – 4,7 %. K prepadu 

tempa rastu HDP došlo v roku 2007, a to z pôvodných 4 % v roku 2006 na 1 %. V roku 

2008 a 2009 pokraĉoval prepad maďarskej ekonomiky a tempo rastu HDP kleslo v roku 

2009 na -6,3 %, ĉo bolo najviac z pomedzí štátov V4. Problémy Maďarska spoĉívali 

v enormnej zadlženosti verejného sektoru ako aj voĉi zahraniĉiu. Navyše v tomto 

období bol postihnutý aj súkromný sektor, a to už mnoho krát spomínanou globálnou 

finanĉnou krízou ako aj vysokým zadlžením v cudzích menách, ĉo po znehodnotení 

maďarského forintu spôsobilo nárast zadlženia. Maďarská vláda v roku 2008 pristúpila 

k požiadaniu o pomoc medzinárodné inštitúcie. V roku 2009 bol Maďarsku poskytnutý 

úver Európskou centrálnou bankou.  

Po osamostatnení Slovenska v roku 1993 bol zaĉiatok samostatného fungovania 

štátu poznaĉený nie príliš priaznivým ekonomickým vývojom. Republika prechádzala 

nie len transformaĉným procesom, ale aj urĉitým adaptaĉným procesom, kedy zaĉala 

fungovať ako samostatný štát. Všetky problémy sprevádzajúce danú situáciu sa odrazili 

i v roĉnom tempe rastu HDP, ktorý bol v roku 1993 záporný, a to – 3,7 %. V roku 1994 

nastal vo vývoji slovenskej ekonomiky zvrat a Slovensko preukázalo pozitívne 

výsledky makroekonomických ukazovateľov. Výrazná zmena nastala v tempe rastu 

HDP. Hrubý domáci produkt medziroĉne vzrástol zhruba o 6 %. Tento pozitívny vývoj 

ekonomiky bol odrazom hospodárskej konjunktúry v zahraniĉí a tým sa vytvoril priestor 

pre vyšší export (v roku 1994 sa export zvýšil o 7,1 %). Rovnako pozitívny odraz mal 

rast dynamiky v priemyslovej produkcii, a to najmä v oblasti spracovateľského 

priemyslu. Pozitívne tempo ekonomického rastu si Slovensko udržalo až do roku 1999. 

V rokoch 1994 – 1996 stál za pozitívnym ekonomickým vývoj a vysokým 

ekonomickým rastom predovšetkým export krajiny spojený s konjunktúrou v zahraniĉí 

a postupné ozdravovanie ekonomiky. Dominantné postavenie mala priemyslová výroba, 

predovšetkým spracovateľský priemysel. V rokoch 1997 – 1998 dochádzalo 

k postupnému poklesu ekonomického rastu oproti roku 1996. K prepadu HDP došlo 

v roku 1999. K tomuto zhoršeniu došlo podľa argumentov Národnej banky Slovenska, 

kvôli doznievaniu niektorých negatívnych vplyvov z predchádzajúcich rokov 

a v dôsledku opatrení Slovenskej republiky, ktoré boli prijaté za úĉelom ozdravenia 
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ekonomiky. K postupnému oživeniu tempa rastu HDP došlo v roku 2001 a rast HDP 

pokraĉoval až do roku 2007. V roku 2008 klesol z 10,5 % v predchádzajúcom roku na 

6,2 %. Za pozitívnym vývojom tempa ekonomického rastu v rokoch 2001 – 2007 stoja 

reformy zrealizované v období pred vstupom do Európskej únie a následne samotný 

vstup krajiny do Európskej únie. Reformy v oblasti daňovej, sociálnej a zdravotníckej 

zvýšili atraktivitu krajiny v oĉiach už spomínaných zahraniĉných investorov. 

Spomalenie ekonomického rastu v roku 2008 a prechod do záporných ĉísel v roku 2009 

má za následok globálna finanĉná kríza, ktorá sa dotkla aj výkonnosti slovenskej 

ekonomiky.  

Poľsko zažívalo v 90. rokoch relatívne vysoké tempo hospodárskeho rastu. Bolo 

to odrazom skorého zahájenia transformaĉného procesu ekonomiky z centrálne 

plánovanej na tržnú. Poľsku sa postupne podarilo integrovať ekonomiku do svetového 

obchodu a liberalizovať zahraniĉný obchod, zlepšovať makroekonomické ukazovatele 

a reštrukturalizovať zahraniĉný dlh, ĉo bolo devízou pre vstup do OECD v roku 1996. 

Postupne sa darilo v Poľsku privatizovať štátne podniky a prilákať zahraniĉný kapitál 

vo forme priamych zahraniĉných investícií do krajiny. Priaznivému vývoju ekonomiky 

v Poľsku dopomáhal vysoký domáci dopyt, investiĉný boom ťahaný prílevom priamych 

zahraniĉných investícií, reálny rast príjmu domácnosti, ktorý podporoval rast ich 

spotreby. Poľsko na konci 90. rokov bolo oznaĉované ako krajina s vysokým stupňom 

makroekonomickej stability, vysokým tempom hospodárskeho rastu a dynamicky sa 

rozvíjajúcou tržnou ekonomikou. V Poľsku prevládal kontrast medzi súkromným 

sektorom, v ktorom dominovali malé firmy a štátnymi podnikmi, ktoré boli oproti 

malým súkromným firmám vo väĉšine stratové. V rokoch 1998 a 2000 sa ekonomický 

rast krajiny spomalil. Ĉiastoĉne je tento prepad pripisovaný oslabeniu globálneho rastu. 

No hlavnou príĉinou bolo blokovanie niektorých ekonomických reforiem, a to najmä 

v oblasti verejných financií, štrukturálnych reforiem, obzvlášť reformy na trhu prace. 

K výraznejšiemu prepadu ekonomického rastu došlo v rokoch 2001 a 2002. K 

opätovnému zosilneniu ekonomického rastu došlo opäť v roku 2003, kedy tempo rastu 

HDP vzrástlo z pôvodných 1,4 % v roku 2002 na 3,8 %. V roku 2004 prospel poľskej 

ekonomike vstup do Európskej únie a Poľsko sa vydalo opäť na dráhu rýchleho tempa 

rastu, ktoré presahovalo 5 % (s výnimkou roku 2005). V tomto tempe sa rast HDP 

vyvíjal až do roku 2008. V ĉasovom úseku 2000 – 2009 bola poľská ekonomika, ĉo sa 

týka ukazovateľa tempa ekonomického rastu na vrchole v rokoch 2006 a 2007. Tempo 
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ekonomického rastu v týchto rokoch bolo 6,2% a 6,7 %. V dôsledku prejavovania sa 

globálnej finanĉnej krízy i v Poľsku došlo k oslabeniu ekonomického rastu. V roku 

2008 šlo len o mierne spomalenie a tempo ekonomického rastu sa udržiavalo tesne nad 

5 %, no v roku 2009 došlo k jeho výraznejšiemu poklesu na úroveň 1,7 %. Pozitívne 

možno hodnotiť, že Poľsko bolo krajinou, ktorej ekonomický rast sa neprepadol v roku 

2009 do záporných hodnôt. 

 

Graf 6: Tempo rastu HDP v % v krajinách V4 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 

 

3.1.3 Vývoj exportu v krajinách V4 

 

Po páde železnej opony sa v sledovaných rokoch 1993 – 2009 postupne zmenilo 

smerovanie ĉeského exportu. Ĉeská republika opustila trhy Ruska a východných krajín 

a sústredila sa na krajiny Európskej únie, ktoré uvoľnili bariéry spojené so zahraniĉným 

obchodom s Ĉeskou republikou, a to najmä po roku 2004, kedy sa Ĉeská republika stala 

ĉlenom Európskej únie. V súĉasnosti smeruje 85 % všetkého vývozu krajiny do krajín 

Európskej únie. Ĉo sa týka odvetví, tak dominantné postavenie v exporte majú stroje 

a dopravné prostriedky. Urĉitý rast zaznamenal aj vývoz nápojov a tabaku a tiež 

potravín, to všetko v dôsledku zapojenia sa ĉeských firiem do zahraniĉných 

a medzinárodných obchodných reťazcov. Ako je možné z Grafu 7 pozorovať, tak v roku 
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2009 došlo k urĉitému prepadu exportu v Ĉeskej republike, a to v dôsledku prejavu 

hospodárskej krízy. 

Maďarsko je otvorenou ekonomikou o ĉom svedĉí i ukazovateľ podielu exportu 

na HDP, ktorý je okolo 80 %. Krajina má výhodnú geografickú polohu v blízkosti 

krajín EÚ a tiež balkánskych krajín a Turecka, ĉo vytvára možnosti pre rozvoj 

zahraniĉného obchodu. Rast zahraniĉného obchodu je spojovaný s výrazným prílevom 

PZI do Maďarska v 90. rokoch. Nadnárodným spoloĉnostiam so sídlom v Maďarsku sa 

v niektorých štatistikách pripisuje viac než polovica exportu krajiny. Medzi hlavných 

obchodných partnerov, kde Maďarsko exportuje sa radia krajiny EÚ (napr. Nemecko, 

Taliansko, Rakúsko). Ĉo sa týka odvetvovej štruktúry v exporte Maďarska dominujú 

strojárenské produkty, telekomunikaĉné zariadenia, vozidlá. Export krajiny sa 

v sledovanom období postupne zvyšoval až do roku 2009, kedy v dôsledku 

hospodárskej krízy a hospodárskeho útlmu najmä v Nemecku, bol zaznamenaný pokles 

celkového vývozu krajiny. 

Slovensko zaznamenáva postupný nárast exportu od 1993 do roku 2009. 

Rovnako ako v Ĉeskej republike i na Slovensku sa v súvislosti so vstupom do EÚ 

otvorili možnosti voľného zahraniĉného obchodu s krajinami Európskej únie. Slovenský 

export smeruje prevažne do krajín Európskej únie a krajín OECD. Hlavnými 

obchodnými partnermi krajiny sú Nemecko, Ĉeská republika, Poľsko, Rakúsko ĉi 

Francúzsko. Medzi hlavné exportné komodity patria produkty automobilového 

a elektrotechnického priemyslu. Slovensko podobne ako Ĉesko i Maďarsko 

zaznamenalo v roku 2009 pokles ukazovateľa EXP/HDP. Rovnako sa znížil i celkový 

vývoz krajiny oproti roku 2008, a to o necelých 20 %. Príĉinou poklesu bola 

hospodárska kríza. 

Pokiaľ ide o Poľsko, tak sa v porovnaní s ostatnými krajinami V4 líši v miere 

zapojenia sa do medzinárodného obchodu. Podiel vývozu na HDP je v tejto krajne 

oveľa nižší než v spomínaných krajinách, a to len okolo 30 %. Napriek tomuto 

konštatovaniu v roku 2008 bol objem exportu Poľska o 100 % vyšší v porovnaní 

s rokom 2004, kedy krajina vstúpila do Európskej únie. V roku 2009 zaznamenalo 

Poľsko spomalenie objemu exportu, a to zas v dôsledku finanĉnej krízy, ktorá sa 

prejavila v Európe a oslabila hospodársku aktivitu krajín, predovšetkým Nemecka. Do 

Nemecka prúdi najväĉší objem z celkového exportu Poľska. K ďalším obchodným 

partnerom, kde smeruje poľský export, patrí Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, 
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teda krajiny Európskej únie. Pokiaľ ide o komodity, export Poľska je tvorený 

priemyselno–poľnohospodárskou produkciou. Najviac sa na exporte Poľska podieľajú 

stroje a zariadenia, rôzne priemyslové výrobky, potravinárske výrobky, nápoje a tabak. 

 

Graf 7: Export tovarov a služieb/HDP (%) v krajinách V4  

 

Prameň:  Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 

 

3.1.4 Vývoj hrubej tvorby fixného kapitálu v krajinách V4 

 

Hrubá tvorba fixného kapitálu býva definovaná ako hodnota obstarania 

hmotného a nehmotného investiĉného majetku kúpeného, prevzatého alebo vyrobeného 

vo vlastnej réžií po odpoĉte predaja, odovzdania a vyradenia majetku (v zostatkovej 

hodnote). Podľa definície sem patrí aj obstaranie formou finanĉného leasingu 

a nespadajú sem predmety dlhodobej spotreby obstarané domácnosťami pre 

uspokojenie koneĉnej spotreby alebo vládou pre vojenské úĉely.
2
 Tento ukazovateľ 

bude použitý v rámci štvrtej kapitoly v modeli pre zistenie efektov vťahovania ĉi 

vytláĉania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami. 

Všeobecne v ekonómií bývajú investície považované ako jeden z dôležitých 

faktorov ekonomického rastu. Ako to už bolo spomenuté priamym zahraniĉným 

                                                 
2
Metodicky list. ĈNB: [cit. 2012-01-05]. Dostupné z URL: 

<http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/hdp_cs.pdf>. 
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investíciám sa okrem iných pozitívnych efektov, kladie za zásluhu pozitívny vplyv na 

ekonomický rast krajiny. V prípade prílevu PZI do krajiny môže dôjsť k situácií, kedy 

sú domáce investície vytlaĉované zahraniĉnými investíciami alebo zahraniĉné investície 

neprispievajú k hrubej tvorbe fixného kapitálu. V takomto prípade je otázne tvrdenie, že 

PZI priaznivo pôsobia na ekonomický rast. Vývoj hrubej tvorby fixného kapitálu 

v pomere k HDP v krajinách V4 zachytáva Graf 8.  

Najvyššie hodnoty ukazovateľa hrubej tvorby fixného kapitálu/HDP sú 

v sledovanom období v Ĉeskej republike a Slovensku. Naopak nižšie hodnoty tohto 

ukazovateľa sú dosahované v Maďarsku a najnižšie v Poľsku. V rokoch 1994 až 1996 

dochádza k rastu tohto ukazovateľa vo všetkých štyroch štátoch. Pomalším tempom 

dochádza k rastu ukazovateľa v Maďarsku a Poľsku. V ekonomických analýza je rast 

hrubej tvorby fixného kapitálu v týchto rokoch na Slovensku a v Ĉeskej republike 

oznaĉovaný za nadpriemerný. Za rastom tohto ukazovateľa stoja prevažne investície do 

spracovateľského priemyslu.  

V roku 1997 v Ĉeskej republike bol zaznamenaný prepad hrubej tvorby fixného 

kapitálu, ĉo sa prejavilo aj v sledovanom ukazovateli. K tomuto poklesu došlo 

v dôsledku poklesu vládnych investícií a zhoršujúcej sa finanĉnej situácie firiem s ĉím 

klesala aj ich investiĉná aktivita. Znižovanie hrubej tvorby fixného kapitálu pokraĉovalo 

do roku 1999. Ostatné krajiny v porovnaní s Ĉeskou republikou vykazovali naďalej rast 

ukazovateľa. Na Slovensku a v Maďarsku došlo k jeho poklesu v roku 1999. Pokles bol 

zapríĉinený znížením investiĉnej aktivity v nefinanĉnom sektore, a to hlavne 

v spracovateľskom priemysle. Poľsko zaznamenáva nárast investiĉnej aktivity aj 

v rokoch 1997 až 1999 i keď v rokoch 1998 a 1999 dochádza k jeho spomaleniu.  

Od roku 2000 zaznamenáva Ĉeská republika nárast hrubej tvorby fixného 

kapitálu. Rast ukazovateľa odrážal oživenie ĉeskej ekonomiky a hospodárskeho rastu 

v krajinách západnej Európy. Rast dopytu po investíciách súvisel rovnako s opatreniami 

vlády na podporu prílevu PZI. Zvyšovanie prílevu PZI do krajiny nahradil klesajúci 

dopyt po investiĉných úveroch zo strany domácich subjektov. V roku 2000 

zaznamenáva Slovensko ešte mierny prepad investiĉnej aktivity. No v období           

2001 – 2002 investície rastú.  K miernemu oživeniu hrubej tvorby fixného kapitálu 

dochádza aj v Maďarsku, avšak nie na dlho. V roku 2001 dochádza k opätovnému 

poklesu investiĉnej aktivity, a to prevažne v nefinanĉnej oblasti. Vývoj v ďalšom 

období sa nijak výrazne nemení až do roku 2007, kedy sa v krajine zaĉínajú objavovať 
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závažné ekonomické problémy a finanĉná kríza. V tomto dôsledku dochádza 

k opätovnému poklesu investiĉnej aktivity, a to až do konca sledovaného obdobia. 

V rokoch 2000 – 2003 zaznamenalo spomalenie hrubej tvorby fixného kapitálu 

i Poľsko. V tomto období je hrubá tvorba fixného kapitálu z pomedzi všetkých štyroch 

štátov V4 v Poľsku najnižšia. Príĉinou je spomalenie ekonomiky. Investiĉná aktivita 

v Poľsku zostáva v porovnaní s ostatnými krajinami V4 nízka a k žiadnemu výraznému 

rastu nedochádza až do roku 2007. Pozitívny vývoj však netrvá dlho a v dôsledku 

prejavov finanĉnej krízy dochádza k poklesu investícií.  

Rok 2003 pre Slovensko znamená opäť pokles tvorby hrubého fixného kapitálu, 

a to vo všetkých sektoroch. V ďalšom sledovanom období dochádza k zvýšeniu tohto 

ukazovateľa a rastu investícií v ekonomike. Tento vývoj je následne zvrátený na konci 

sledovaného obdobia v dôsledku poklesu zahraniĉného dopytu, ziskovosti firiem 

a následne hrubej tvorby fixného kapitálu. Výrazný pokles zaznamenal finanĉný ako aj 

nefinanĉný sektor. Pokles na konci sledovaného obdobia je zaznamenaný podobne ako 

vo vyššie zmienených prípadoch v dôsledku prejavov finanĉnej krízy, ktorá sa prejavila 

aj na investiĉnej aktivite a pri tvorbe hrubého fixného kapitálu. 

 

Graf 8: Hrubá tvorba fixného kapitálu/HDP v % v krajinách V4 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 
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3.2 Vývoj priamych zahraničných investícií a ďalších skúmaných 

veličín vo vybraných krajinách Balkánu 

 

Vzhľadom na situáciu na celom Balkánskom polostrove boli pre túto prácu 

vybrané krajiny Bulharsko, Rumunsko a zo západného Balkánu Slovinsko 

a Chorvátsko. Tieto krajiny, až na výnimku Chorvátska, sú už ĉlenmi Európskej únie. 

Slovinsko sa stalo ĉelnom v roku 2004. Bulharsko a Rumunsko v roku 2007. Európska 

komisia schválila Chorvátsku vstup do Európskej únie a Chorváti v referende v januári 

2012 so vstupom súhlasili. Predbežný dátum vstupu je júl 2013. Ostatné krajiny 

Balkánu neboli do tejto práce zaradené, a to buď v dôsledku nedostatku údajov 

potrebných pre empirický výskum alebo v dôsledku toho, že sa už neradia medzi 

krajiny regiónu SVE.  

Vybrané krajiny Balkánu majú do urĉitej miery spoloĉnú históriu ako aj 

geografickú polohu a tiež v urĉitých ĉasových okamžikoch aj podobný ekonomický 

vývoj. Rozdielom medzi týmito krajinami je to, že Rumunsko a Bulharsko neboli 

zmietane v 90. rokoch vojnou, tak ako Slovinsko a Chorvátsko. A vojna je jedným 

z faktorov, ktoré brzdia ekonomický rozvoj krajiny a v súvislosti s prílevom PZI je 

výraznou prekážkou.  

 

3.2.1 Vývoj prílevu priamych zahraničných investícií vo vybraných  

krajinách Balkánu 

 

Vývoj prílevu PZI do Chorvátska bol v rokoch 1990 - 1995 ovplyvnený úĉasťou 

krajiny vo vojne. K výraznejšej zmene došlo v krajine až na prelome rokov 1999/2000 

po smrti autoritatívneho vodcu Chorvátov, Franja Tudjmana. Nová chorvátska vláda 

zahájila privatizaĉný proces a zliberalizovala investiĉný režim. Zaĉalo sa postupne 

s poskytovaním investiĉných stimulov zahraniĉným investorom. Rovnako došlo 

v zákonoch k odstráneniu regulaĉných nerovností medzi domácimi a zahraniĉnými 

investormi. Pozitívne sa tieto zmeny zaĉali prejavovať aj na príleve PZI do krajiny, ĉo 

je za rok 1999 viditeľné aj z Grafu 9. Priame zahraniĉné investície boli spoĉiatku 

privatizaĉného charakteru. Ako príklad môže slúžiť jedna z najväĉších privatizácií 

v Chorvátsku, keď sa sprivatizoval Hrvatski Telecom v hodnote 850 mil. USD. Túto 
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telekomunikaĉnú spoloĉnosť odkúpil Deutsche Telekom a to najskôr získaním 35 % 

podielu v roku 1999 a neskôr v roku 2001 získaním ďalších 16 %. Na prelome rokov 

1999/2000 bola zrealizovaná privatizácia významných chorvátskych bánk do rúk 

zahraniĉných investorov. V roku 1999 bola sprivatizovaná Privredna Banka Zagreb. Ide 

o druhú najväĉšiu banku v Chorvátsku. Podiel 66,3 % tejto banky získala talianska 

banka Banka Commerciale. V súĉasnosti ide o bankovú skupinu Intesa Sanpaolo, ktorej 

ĉlenom je napríklad aj slovenská VÚB banka. Najväĉšia banka v Chorvátsku, 

Zagrebaĉka banka bola sprivatizovaná v roku 2002. Banku kúpila talianska banková 

skupina UniCredit Group. Ďalším príkladom privatizácie chorvátskych bánk 

zahraniĉnými investormi môže byť Rijeĉka Banka, ktorej 85 % podiel získala Erste 

Bank. Uvedené tri príklady privatizácie chorvátskych bánk zahraniĉnými investormi sú 

len malou vzorkou privatizaĉných PZI v oblasti bankovníctva v Chorvátsku. 

V súĉasnosti je v Chorvátsku 33 bánk, z toho 15 je vlastnených zahraniĉnými 

investormi, 16 domácimi investormi a 2 banky sú vo vlastníctve štátu. Za zmienku tiež 

stojí privatizácia spoloĉnosti INA Industrija. Privatizácia tejto spoloĉnosti prebehla 

v dvoch vlnách. Ako strategický investor bola vybraná maďarská spoloĉnosť MOL. 

V roku 2003 prebehla prvá vlna privatizácie a v roku 2008 druhá vlna privatizácie 

spoloĉnosti. Pokiaľ ide o PZI na zelenej lúke, významnými investormi sú napríklad 

firma Calzedonia Group a firma Valoviti Papier Dunapack. Calzedonoia Group vstúpila 

na chorvátsky trh už v roku 1995. V roku 2003 založila dcérsku spoloĉnosť Ytres d.o.o. 

a v máji 2004 otvorila svoj druhý závod. Valoviti Papier Dunapack d.o.o. je dcérskou 

spoloĉnosťou maďarskej spoloĉnosti DUNAPACK Ltd. a vstúpila na chorvátsky trh 

v roku 2002.  

Ĉo sa týka ďalšieho vývoja PZI v krajine, mierny prepad nastal v príleve PZI 

v roku 2004. Od roku 2005 do roku 2008 je možné pozorovať každoroĉný nárast prílevu 

PZI do krajiny. V roku 2009 nastal pokles, a to v dôsledku už mnoho krát spomínanej 

finanĉnej krízy. Medzi hlavných investorov v Chorvátsku sa radia subjekty z Rakúska, 

Holandska, Nemecka a tiež blízkeho Maďarska. Napriek tomu, že Chorvátsko nastavilo 

investiĉné stimuly vo forme daňových úľav a iných motivaĉných prostriedkov, do 

krajiny PZI mieria len veľmi pomaly. Neustálou prekážkou je prílišná byrokracia, 

nevysporiadané pozemkové záležitosti a nie príliš dobrá platobná morálka chorvátskych 

podnikateľských subjektov.  
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Stav priamych zahraniĉných investícií v Slovinsku v roku 1993 bol približne 950 

mil. USD. Do roku 2000 sa tento stav niekoľkonásobne zvýšil na 2 808 mil. USD. No 

prílev PZI do krajiny v jednotlivých rokoch nebol nijak rapídny. Vyšší objem prílevu 

PZI bol v 90. rokoch zaznamenaný akurát v roku 1997, ĉo sa prejavuje aj na ukazovateli 

PZI/HDP v Grafe 9. V rokoch 1998, 1999 a 2000 bol zaznamenaný pokles prílevu PZI 

do krajiny. Do roku 2001 tvoril prílev priamych zahraniĉných investícii v Slovinsku len 

okolo 1 % HDP. Boom prílevu PZI nastal v roku 2002 , kedy vzrástol ich prílev na 

približne 7 % HDP. K tomuto nárastu došlo v dôsledku privatizácie štátnych podnikov. 

V ďalších rokoch Slovinsko opäť zaznamenalo prepad prílevu PZI a v rokoch 2007 a 

2008 jeho pomalý rast. Finanĉná kríza sa v roku 2009 prejavila na ukazovateli PZI/HDP 

jeho poklesom. 

 Slovinsko odôvodňuje nižší záujem investorov o investovanie na ich území tým, 

že je malou ekonomikou oproti iným ekonomikám a tak nie je toľko priestoru pre 

zahraniĉných investorov ako v iných krajinách tohto regiónu. Tiež nižšiu atraktivitu 

pripisuje svojej polohe, ktorá bola nepriaznivá najmä v prvej polovici 90. rokov, kedy 

región západného Balkánu zmietal vojnový konflikt. Do tohto konfliktu bolo Slovinsko 

zapojené len pár dní, no nestabilita regiónu v ďalších rokoch ovplyvňovala aj 

ekonomický vývoj a s tým súvisiaci prílev PZI do Slovinska. Nevýhody pre investorov 

predstavuje tiež legislatíva upravujúca zamestnanecký pomer, rigidný pracovný trh, 

byrokracia, malý vnútorný trh. 

Pokiaľ ide o privatizáciu, tak do rúk zahraniĉných investorov sa dostávajú 

podniky, kde je potrebný veľký objem kapitálu a ide o strategicky významné podniky. 

V prípade privatizácie menších podnikov majú dominantnejšie postavenie domáci 

investori. Pri privatizácii majú otvorené dvere predovšetkým investori z krajín 

Európskej únie a majú vyrovnanú šancu s domácimi subjektmi získať štátny majetok. 

Najviac investícii sa v Slovinsku realizuje v oblasti financií a poisťovníctva (46 %), 

maloobchodu (15 %) a chemického priemyslu (10 %). K najviac investujúcim krajinám 

v Slovinsku patrí Rakúsko (47 %), Švajĉiarsko (11%) a o tretiu prieĉku sa delí 

Holandsko s Francúzskom (7 %). K najvýznamnejším zahraniĉným investorom sa radia 

Sandoz Group (Novartis – Lek) – farmaceutická firma, Bosh – elektronika, Renault 

(Revoz) - automobilový priemysel. Ĉo sa týka finanĉných služieb medzi významné 

investície patrí skupina SanPaolo IMI, ktorá sa stala v roku 2002 majoritným 

vlastníkom akcií banky Koper. Raiffeisen bank sa stala v roku 2002 väĉšinovým 
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vlastníkom akcií (97,05 %) Krekova Bank, ktorá sa v roku 2007 premenovala na 

Raiffeisen Banka. Ďalšou významnou zahraniĉnou investíciou v Slovinsku je vstup 

významnej bankovej skupiny Société Générale do SKB banky. Ĉo sa týka ostatných 

služieb veľkými investormi sú skupiny Ernst & Young, DHL, Deloitte, KPMG, 

PricewaterhousCoopers a iné. V oblasti telekomunikácii za zmienku stoja firmy ako je 

Microsoft, IBM, Mobilkom. Rakúsky Mobilkom sa stal majoritným vlastníkom prvého 

poskytovateľa mobilných telekomunikaĉných služieb v Slovinsku, a to vo februári roku 

2001, v roku 2006 získal 100 % tejto spoloĉnosti.  

Negatívny ekonomický vývoj a kolaps ekonomiky v roku 1996 sa v Bulharsku 

odrazil aj na nízkom príleve PZI do krajiny. Pomer PZI na HDP sa pohyboval v rokoch 

1993 – 1996 len okolo 1 %. Následne s postupnou stabilizáciou ekonomiky 

a prijímaním reforiem v snahe vstúpiť do Európskej únie sa zaĉala ekonomická situácia 

Bulharska vylepšovať. V tomto období v dôsledku zlepšenej ekonomickej situácie sa 

zaĉal zvyšovať záujem zahraniĉných investorov o investovanie v krajine. Najvyššia 

hodnota ukazovateľa prílevu PZI/HDP bola v 90. rokoch v roku 1999 a to približne 6 %.  

Prílev PZI do krajiny sa zvyšoval aj na poĉiatku nového tisícroĉia. Menší pokles bol 

zaznamenaný v rokoch 2001 a 2002. Od roku 2003 do roku 2007 prílev PZI rástol. 

Menší pokles prílevu PZI bol zaznamenaný v roku 2008 a výraznejšie potom ešte 

v roku 2009. Tento vývoj je možné pozorovať už v zmienenom Grafe 9, ktorý 

dokumentuje prílev PZI v pomere na HDP v percentách v sledovanom období.  

Pokiaľ ide o strategické podniky v Bulharsku, stále si v nich vo väĉšine prípadov 

necháva štát dosť výrazný vplyv. V prípade vstupu strategického investora do veľkých 

už existujúcich podnikov vzniká vo fáze reštrukturalizácie podniku a pri vykonávaní 

personálnych zmien problém. Tým problémom sú odbory, ktoré proti reštrukturalizácií 

a personálnym zmenám ostro vystupujú a organizujú štrajky. Pri výstavbe nových 

podnikov na zelenej lúke zase vznikajú problémy so získavaním stavebného povolenia. 

Najvýhodnejšie pre investorov v Bulharsku je realizácia investície už vo vzniknutých 

priemyselných zónach. Ďalším nedostatkom, ktorý je Bulharsku vyĉítaný je slabá 

infraštruktúra, nadmerné daňové zaťažovanie firiem, korupcia. Napriek týmto 

zmieneným negatívam je záujem o investovanie v Bulharsku. Tento záujem vyplýva 

z výhodnej geografickej polohy a z nenasýtenosti ekonomiky v jednotlivých smeroch 

a segmentoch podnikania.  
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Pokiaľ ide o odvetvovú štruktúru mnoho investícií plynie do finanĉného sektoru, 

reálit a spracovateľského priemyslu. K významným investorom sa môžu radiť Allianz, 

Raiffeisen bank, Société Générale, UniCredit, Siemens, Shell, Lidl, Hamberger, 

Carrefour, WILLI BETZ a tiež ĉeský ĈEZ. Z hľadiska teritoriálneho väĉšina investorov 

pochádza z európskych krajín. Najviac zahraniĉných investícií mieri do Bulharska z 

Holandska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Ruska a na desiatom 

mieste sa nachádza vďaka ĈEZu aj Ĉesko. 

Záverom k tejto krajine je možné ešte dodať, že v rámci skupiny zvolených 

štyroch balkánskych krajín si Bulharsko drží od roku 1998 poprednú prieĉku v rámci 

ukazovateľa pomeru prílevu PZI k HDP (Graf 9), a rovnako v rámci ukazovateľa 

pomeru stavu PZI k HDP (Graf 10). 

Deväťdesiate roky neboli pre priame zahraniĉné investície v Rumunsku 

priaznivé. Tento fakt bol dôsledkom toho, že v Rumunsku boli uskutoĉnené 

ekonomické a politické reformy neskôr oproti ostatným krajinám strednej a východnej 

Európy. Prekážky vstupu zahraniĉnému investorovi do krajiny boli kladené aj v prípade 

privatizácie štátneho sektoru. Dôležité a strategické podniky boli privatizované bez 

možnosti pre zahraniĉného investora získať podiel v týchto spoloĉnostiach. Poĉiatoĉnou 

myšlienkou privatizácie v Rumunsku bolo nerozpredať krajinu cudzincom. V roku 1998 

nastal v tejto oblasti zvrat a prílev PZI do krajiny sa zvýšil v danom roku. Roky       

1999 – 2002 znamenali útlm v oblasti prílevu PZI. K vyššiemu rastu prílevu PZI 

s urĉitým kolísaním došlo až v rokoch 2003 – 2008. V krajine nastal zvrat v oblasti 

podnikania zahraniĉných subjektov a privatizácie. Krajina v snahe vstúpiť do Európskej 

únie zaĉala plniť kritéria vstupu, ĉo malo rovnako pozitívny dopad na zvýšenie dôvery 

zahraniĉných investorov voĉi Rumunsku. K výraznejšiemu poklesu v príleve PZI došlo 

v roku 2009, a to v dôsledku prejavenia sa globálnej finanĉnej krízy.  

K významným privatizaĉným projektom s úĉasťou zahraniĉného investora patrí 

nepochybne v oblasti hutníctva štátny podnik Sidex, ktorý bol kúpený v roku 2001 

LNM Holdings NV, ĉo je dnešný ArcelorMittal použivajúci v Rumunsku názov 

ArcelorMittal Galati. V roku 2004 bola v Rumunsku odpredaná najväĉšia štátom 

vlastnená banka BCR, ktorú kúpila Erste Bank. K veľkým privatizáciám v Rumunsku sa 

tiež radí privatizácia spoloĉnosti Petrom, ktorej 51 % v roku 2004 získala rakúska 

OMV. V súĉasnosti k veľkým zahraniĉným investorom v krajine patrí francúzsky 
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Renault, holandský PHILIP MORRIS PARTICIPATIONS BV, rakúska Raiffeisen 

Bank, nemecký Kaufland, Holandské UPC ROMANIA a iné. 

Priame zahraniĉné investície v Rumunsku plynú predovšetkým do 

spracovateľského priemyslu, finanĉných služieb, obchodu, nehnuteľnosti 

a stavebníctva, informaĉných technológií, energetiky. Najviac zahraniĉných investorov 

prúdi do Rumunska z Európy, a to hlavne z Holandska, Rakúska, Nemecka, Francúzska. 

 

Graf 9:  Prílev PZI/HDP (%) v krajinách Balkánu  

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z UNCTAD 

 

Graf 10: Stavy PZI/HDP (%) v krajinách Balkánu 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z UNCTAD 
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3.2.2 Vývoj tempa rastu hrubého domáceho produktu vo vybraných  

Balkánu 

 

Na poĉiatku deväťdesiatych rokov bol transformaĉných proces v Chorvátsku 

zbrzdený vojnovým konfliktom v bývalej Juhoslávií. Chorvátsko podobne ako 

Slovinsko vychádzalo po páde komunistického režimu z lepšej situácie než bola 

v ostatných krajinách SVE. Tento fakt bol spôsobený tým, že realizácia centrálne 

plánovaného hospodárstva v bývalej Juhoslávií bola odlišná a uvoľnenejšia než 

v ostatných krajinách SVE, ktoré boli pod silným nátlakom komunistického režimu. 

Túto výhodu Chorvátsko stratilo kvôli už vyššie zmienenému vojnovému konfliktu. 

Privatizácia strategických podnikov a všetky významné reformy boli pozastavené. Táto 

situácia sa odrazila samozrejme aj na tempe ekonomického rastu, ktorý do roku 1993 

dosahoval záporné hodnoty. V období rokov 1994 – 1997 došlo v Chorvátsku 

k pomerne slušnému ekonomickému rastu, a to v priemere 6,3 %. Najvyššieho 

ekonomického rastu bolo v tomto ĉasovom úseku dosiahnuté v roku 1995, konkrétne 

6,7 %. V roku 1998 – 1999 došlo na krátku dobu k výraznému prepadu tempa rastu 

HDP. Opätovnému naštartovaniu ekonomiky došlo v roku 2000, kedy tempo 

ekonomického rastu bolo 3,7 %. V ĉasovom úseku 2000 – 2007 sa ekonomický rast 

v krajine vyvíjal pomerne stabilne a v priemere ĉinil 4,5 %. K prepadu, a to v dôsledku 

globálnej finanĉnej krízy došlo v roku 2008 a v roku 2009, kedy tempo ekonomického 

rastu v Chorvátsku nadobudlo zápornú hodnotu. Chorvátsko je vo fáze prístupových 

rokovaní o vstupe do Európskej únie a v tomto duchu sa snaží realizovať svoje reformy. 

Snahou je vytvárať spoľahlivé a dôveryhodné podnikateľské prostredie a zdravú 

ekonomiku ako celok. 

Pozícia Slovinska bola na zaĉiatku transformaĉného procesu v porovnaní 

s ostatnými krajinami strednej a východnej Európe odlišná. Už na zaĉiatku 90. rokov sa 

ekonomika v Slovinsku vyznaĉovala tržným prístupom a jej trhy boli orientované na 

západ. Transformaĉný proces prebiehal gradualisticky a nie šokom ako vo väĉšine 

krajín SVE. Hneď zo zaĉiatku boli vytvárané a realizované potrebné reformy. Všetky 

tieto fakty sa podpísali pozitívne na vývoji tempa hospodárskeho rastu. Vývoj tempa 

hospodárskeho rastu už od zaĉiatku sledovaného obdobia nezaznamenáva žiadne 
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rapidné výkyvy. Od roku 1993 – 2008 sa pohybuje v rozmedzí necelých 3 – 6,7 %,  

v priemere to predstavuje okolo 4,2 %, teda tempo ekonomického rastu v Slovinsku 

nezaznamenáva nijaké extrémne hodnoty, no jeho vývoj je v priebehu ĉasu relatívne 

stabilný. Od roku 2004 – 2007 je možné  sledovať každoroĉný nárast tohto ukazovateľa, 

a to v dôsledku priaznivej ekonomickej situácie nie len v krajine, ale aj vo svete. V roku 

2007 zaznamenáva tento ukazovateľ svoju najvyššiu hodnotu v sledovanom období, no 

po roku 2007 prichádza útlm hospodárskeho rastu a v roku 2008 pokles na necelé       

3,5 %. V roku 2009 je pozorovateľný jeho hlboký prepad až do ĉervených ĉísel, a to 

všetko v kontexte so svetovou finanĉnou krízou.  

Vývoj ekonomiky Bulharska, demonštrovaný tempom rastu HDP, bol 

poznaĉený transformaĉným procesom. Politická situácia a s tým spojený postup 

reforiem v ekonomickej oblasti a oblasti podnikania, sa odrazili na nie príliš pozitívnom 

vývoji ukazovateľa tempa rastu HDP. Hospodársky rast krajiny bol najmä 

v deväťdesiatych rokoch kolísavý. Okrem nepriaznivého vývoja v oblasti prijímania 

reforiem a privatizácie, ktorá bola pomalá, sa negatívne na ekonomickom raste 

podpísala banková kríza. Táto kríza sa odohrala v Bulharsku v rokoch 1996 a 1997 

a vznikla v dôsledku práve neefektívneho hospodárenia domácich nesprivatizovaných 

podnikov. Tieto podniky boli financované buď zo štátneho rozpoĉtu alebo ich straty 

boli prevádzané na domáce banky, ktoré sa dostali následne do problémov.  Tempo 

rastu HDP sa v tejto dobe prepadlo až na – 9 %. Pozitívnejší vývoj tempa rastu HDP 

nastal v novom tisícroĉí, kedy sa postupne zaĉali prijímať dôležité reformy a opatrenia 

aj v súvislosti so snahou o vstup do Európskej únie, ku ktorému došlo v roku 2007. 

Pozitívny vývoj tempa rastu HDP trval do roku 2008. V priemere za obdobie           

2000 – 2008 to bolo okolo necelých 6 %. Do ĉervených ĉísel sa tento ukazovateľ dostal 

opäť v roku 2009, a to v dôsledku už mnoho krát zmieňovanej svetovej finanĉnej krízy. 

Pokiaľ ide o vývoj ekonomického rastu v Rumunsku, môžeme z Grafu 11 

pozorovať jeho kolísavý vývoj v 90. rokoch. Tento kolísavý vývoj je odzrkadlením 

nezvládnutého transformaĉného procesu v Rumunsku, ktorý bol jeden z najzložitejších 

v krajinách strednej a východnej Európy. Odkladanie štrukturálnych reforiem, 

nestabilné prostredie, nízka kredibilita vládnej politiky a odkladanie liberalizácie cien sa 

prejavilo na nestabilnom vývoji ekonomiky. Negatívny vplyv na ukazovateľ 

ekonomického rastu malo tiež odkladanie privatizácie. Predaj strategických podnikov 
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zahraniĉným investorom sa nerealizoval, pretože cieľom bolo ponechať firmy v rukách 

domácich podnikateľov a nerozpredať majetok Rumunska.  

Postupné oživenie ekonomického rastu, ktoré prebehlo po prvotnom 

transformaĉnom poklese, nastalo v rokoch 1993, 1994 a 1995. Tento stav netrval dlho 

a v rokoch 1997 – 1999 dochádza v Rumunsku k výraznému poklesu tempa rastu HDP, 

a to až do záporných ĉísel. Tento prepad je v dôsledku druhej vlny transformaĉnej 

recesie v tejto krajine. Krajina je sužovaná naďalej pretrvávajúcou zlou politickou 

situáciou, nedostatoĉnými štrukturálnymi zmenami, korupciou a ostatnými negatívnymi 

nedemokratickými princípmi, ktoré prevládali v oblasti politiky a s tým previazanej 

ekonomiky štátu. Od roku 2000 do roku 2008 je možné pozorovať v Rumunsku 

v zásade pozitívny vývoj ekonomického rastu. Na túto skutoĉnosť mala výrazný vplyv 

nová vládna garnitúra, ktorá sa dostala k moci a prišla s ekonomickým programom. 

Kľúĉovým zámerom tohto programu bolo dosiahnutie cenovej stability, poklesu inflácie 

a naštartovanie ekonomického rastu. Krajina bola motivovaná vstupom do Európskej 

únie. V súvislosti so snahou plniť podmienky pre vstup do Európskej únie, boli 

realizované potrebné reformy, ĉo sa pozitívne odrazilo na ekonomickom raste. Tak ako 

už doteraz všetky zmienené krajiny aj Rumunsko zasiahla finanĉná kríza a v roku 2009 

sa tento fakt výrazne odrazil na prepade tempa rastu HDP, a to až do záporných ĉísel. 

 

Graf 11: Tempo rastu HDP vo vybraných krajinách Balkánu v % 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 
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3.2.3 Vývoj exportu vo vybraných krajinách Balkánu 

 

 

Franiĉević a Jurĉić (2001) uvádzajú vo svojej štúdií fakt, že Chorvátsko je 

krajinou, ktorá vykazuje mnoho znakov malej ekonomiky. Ďalej uvádzajú, že 

Chorvátsko má malý vnútorný trh a je závisle na zahraniĉnom obchode. Na svetovom 

trhu hrá pozíciu cenového príjemcu a jeho podiel na svetovom dovoze a vývoze je malý. 

Jeho traja najvýznamnejší exportní partneri sú Taliansko, Bosna a Hercegovina 

a Nemecko. Od roku 2000 je ĉlenom Svetovej obchodnej organizácie. Tomuto ĉlenstvu 

teda podriaďuje aj svoju obchodnú politiku štátu. Stav obchodnej bilancie krajiny nie je 

príliš optimistický. Tempo rastu importu je rýchlejšie v porovnaní s tempom rastu 

exportu a krajina vykazuje rastúci trend deficitu obchodnej bilancie. Za rastom exportu 

stojí vo výraznej miere cestovný ruch a s tým spojené služby. V rokoch 2004 – 2008 

predstavoval deficit obchodnej bilancie k HDP v priemere 22,5 % roĉne. V roku 2009 

tento ukazovateľ zaznamenal pokles na 16,97 %, a to vzhľadom k tomu, že sa znížil 

objem importu výraznejšie, než objem exportu. Chorvátska vláda sa neustále snaží o 

zvýšenie exportnej sily chorvátskych výrobkov. Práve v tejto oblasti by sa mohla 

prejaviť sila priamych zahraniĉných investícií a podporiť export krajiny. Chorvátsko je 

však charakteristické v porovnaní s ekonomicky príbuznými krajinami, nízkym 

objemom priamych zahraniĉných investícii, a to najmä investícii na zelenej lúke 

Gallová (2010). 

Slovinsko patrí medzi malé ekonomiky a tým pádom ekonomiky otvorené 

a exportne orientované, keďže domáci trh nie je dostatoĉne veľký. Rojec a Jaklic (2002) 

uvádzajú, že vysoký podiel exportu na hrubom domácom produkte v Slovinsku 

vypovedá o tom, že ekonomika je vysoko závislá na zahraniĉných trhoch. Tento fakt je 

možné pozorovať i z Grafu 12. Od roku 2000 je pomerový ukazovateľ EXP/HDP 

z pomedzi sledovaných krajín Balkánu najvyšší v Slovinsku. Na druhej strane exportne 

orientovaná krajina je vo vysokej miere závislá na ekonomickom vývoji v krajinách, 

kde vyváža. Ĉo sa odrazilo aj v roku 2009 na exporte Slovinska, kedy v dôsledku 

prejavov finanĉnej krízy a spomalenia ekonomického rastu v krajinách Európskej únie 

a vo svete, poklesol aj export Slovinska. Vývoz v Slovinsku je orientovaný 

predovšetkým na trhy západnej Európy, v prvom rade ide o Nemecko, Taliansko, 

Rakúsko a Francúzsko. Mimo štátov Európskej únie sa slovinský export orientuje 
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hlavne na Chorvátsko a Rusko. Ide v prvom rade o vývoz automobilového 

a farmaceutického priemyslu a vývoz elektroniky. Medzi najvýznamnejších exportérov 

sa radí v oblasti automobilového priemyslu firma REVOZ, farmaceutická spoloĉnosť 

Krka a v oblasti elektroniky Gorenje.  

V Bulharsku sa v sledovanom období pohyboval podiel exportu tovarov 

a služieb na HDP v priemere okolo 50 %. Túto skutoĉnosť zobrazuje Graf 12. O tom, že 

ide o exportne orientovanú krajinu svedĉí aj fakt, že Bulharsko hneď na zaĉiatku        

90. rokov patrilo spomedzi krajín Juhovýchodnej Európy ku krajinám s vysokou mierou 

otvorenosti ekonomiky. Vyše 20 % komoditnej štruktúry exportu v Bulharsku tvorilo 

poľnohospodárstvo, nasledované exportom palív a surovín. Táto skutoĉnosť sa odvíjala 

od odvetvovej štruktúry danej ekonomiky v tej dobe. Postupom ĉasu a v dôsledku 

prílevu PZI do odvetví ako je cementárstvo, hutníctvo, chemický priemysel, elektronika 

získali tieto odvetvia na význame pri exporte tovarov na zahraniĉné trhy. V súĉasnosti 

majú najvyšší podiel na vývoze výrobky chemického, strojárenského priemyslu ĉi 

priemyselný spotrebný tovar. Poklesy v exporte v 90. rokoch v Bulharsku boli 

spôsobené stratou trhov v dôsledku regionálnych politických kríz, dôsledku vojny na 

západnom Balkáne a neskôr v dôsledku stagnácie svetových trhov. Výrazný nárast 

exportu nastal v roku 2006 a tento rast pretrvával až do roku 2009, kedy došlo k poklesu 

exportu. Tento pokles bol spôsobený poklesom dopytu v dôsledku celosvetovej 

finanĉnej krízy. Z hľadiska teritoriálneho sa bulharský export orientuje predovšetkým 

na krajiny Európskej únie. Najviac na Nemecko, Taliansko, Grécko a Rumunsko. Mimo 

Európsku úniu je to predovšetkým Turecko. 

Rumunsko ako jediná krajina z pomedzi vybraných krajín Balkánu nemá 

oznaĉenie malej otvorenej ekonomiky. S týmto je spojená aj skutoĉnosť, že Rumunsko 

je v porovnaní s ostatnými skúmanými krajinami považované za krajinu s nízkou 

mierou otvorenosti ekonomiky v dôsledku dostatoĉne veľkej domácej ekonomiky. Ak 

sa zoberie v úvahu vývoj exportu na HDP, tak exportná výkonnosť Rumunska je nízka 

a len s nízkym rastom. Pokiaľ ide o komoditnú štruktúru, pôvodne bol rumunský export 

orientovaný na textilný a drevospracujúci priemysel. V súĉasnosti vývoz krajiny je 

zameraný na strojárenské výrobky, výrobky automobilového priemyslu, 

elektrotechnické zariadenia, produkty textilného priemyslu a chemického odvetvia. 

Z teritoriálneho hľadiska sa vývoz krajiny orientuje predovšetkým na krajiny Európskej 
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únie. V prvom rade ide o Nemecko, Taliansko, Francúzsko. Z krajín mimo Európsku 

úniu sa na popredných prieĉkach nachádzajú obchodní partneri z Ruska a Turecka. 

Graf 12: Export tovarov a služieb/HDP (%) vo vybraných krajinách Balkánu 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 

 

3.2.4 Vývoj hrubej tvorby fixného kapitálu vo vybraných krajinách   

Balkánu 

 

V prvých dvoch rokoch skúmaného obdobia je možné sledovať rovnaký trend 

vývoja hrubej tvorby fixného kapitálu v Chorvátsku a Slovinsku, kde dochádzalo 

v tomto období k rastu, ĉo je možné sledovať i v Grafe 13. V Slovinsku tento trend 

prevládal aj v ďalších rokoch až do roku 2001. K miernemu spomaleniu došlo len 

v rokoch 1996 a 2001. K hrubej tvorbe fixného kapitálu prispievali výrazne investície 

v oblasti infraštruktúry, telekomunikácií a spracovateľské priemyslu. Rast hrubej tvorby 

fixného kapitálu pokraĉoval až do roku 2008, s menšími poklesmi v roku 2002 a 2005. 

Tak ako v minulých rokoch k rastu prispievali investície, ktoré sa realizovali prevažne 

v spracovateľskom priemysle a teda v nefinanĉnom sektore. Na konci sledovaného 

obdobia zaznamenávame výrazný pokles investiĉnej aktivity, a to v dôsledku 

negatívnych vplyvov finanĉnej krízy.  

Už bolo spomenuté, že Chorvátsko na zaĉiatku sledovaného obdobia 

zaznamenávalo obdobný trend vo vývoji hrubej tvorby fixného kapitálu ako Slovinsko. 

Tento trend bol však v roku 1995 prerušený poklesom investiĉnej aktivity v krajine. 
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Pozitívny vývoj ďalej pokraĉoval do roku 1997, kedy dosiahol sledovaný ukazovateľ 

najvyššie hodnoty od roku 1993. Tento pozitívny vývoj je v súlade s celkovo 

optimisticky ladenou situáciou v ekonomike ako celku. Krajina dosahuje v tejto 

súvislosti slušné tempo ekonomického rastu. K výraznému poklesu dochádza v rokoch 

1998 – 2000, a to v dôsledku poklesu investícií ako vo finanĉnom tak v nefinanĉnom 

sektore. Zároveň dochádza k poklesu ekonomického rastu. Nová vlna pozitívneho vývoj 

a rastu investícií prevažne v nefinanĉnom sektore prichádza v roku 2001. Výraznejšie 

spomalenie nastáva zas až na konci sledovaného obdobia v dôsledku poklesu 

zahraniĉného dopytu a tým pádom i investícií, ĉo bolo spôsobené finanĉnou krízou. 

Najvyššie hodnoty ukazovateľa hrubej tvorby fixného kapitálu/HDP z pomedzi 

štátov Balkánu vykazuje od roku 1993 – 1996, Rumunsko. Následne v dôsledku druhej 

vlny transformaĉnej recesie dochádza k poklesu sledovaného ukazovateľa. Štát zápasí 

s mnohými problémami na úrovni politickej i ekonomickej, a to sa odráža i na 

investiĉnej aktivite podnikov a v konĉenom dôsledku celého finanĉného a nefinanĉného 

sektoru. V nadväznosti na zmeny uskutoĉnené v politike a prijaté reformy nastáva 

v roku 2000 zmena k lepšiemu, ĉo sa odráža i v súvislosti s investíciami a rastom 

investiĉnej aktivity v nasledujúcich rokoch. Tento stav trvá až do roku 2009, kedy 

dochádza k negatívnym vplyvom finanĉnej krízy i v Rumunsku a s tým súvisí pokles 

ukazovateľa hrubej tvorby fixného kapitálu v pomere k HDP.  

Nestabilná ekonomická situácia, pomalý transformaĉný proces sprevádzaný 

krízou v bankovom sektore a zdĺhavou privatizáciou sa odrazili na kolísavom vývoji 

hrubej tvorby fixného kapitálu/HDP v Bulharsku. Bulharsko vykazovalo do roku 1998 

najnižšie hodnoty ukazovateľa hrubej tvorby fixného kapitálu k HDP. Následne po 

stabilizácií politickej ako aj ekonomickej situácie dochádza k postupnému rastu 

investiĉnej aktivity tak ako vo finanĉnej aj v nefinanĉnej oblasti. Prijímané politické 

opatrenia a reformy stimulujú podnikateľské subjekty k investíciám a do roku 2008 je 

možné sledovať nárast hrubej tvorby fixného kapitálu. V rokoch 2006 – 2008 dokonca 

Bulharsko uvádza najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa z pomedzi sledovaných krajín 

Balkánu. Pre finanĉnú krízu a jej dopady na bulharsku ekonomiku dochádza 

k výraznému poklesu investícií na konci sledovaného obdobia. 
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Graf 13: Hrubá tvorba fixného kapitálu/HDP v % v krajinách Balkánu 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 

 

3.3 Vývoj priamych zahraničných investícií a ďalších skúmaných 

veličín v pobaltských krajinách 

 

K pobaltským štátom sa radia tri štáty severnej Európy, kde patrí Estónsko, 

Litva, Lotyšsko. Tieto tri štáty majú podobnú politickú ako aj ekonomickú minulosť. 

Nezávislosť nad Sovietskym zväzom získali na zaĉiatku deväťdesiatych rokov. Spolu 

vstúpili do Európskej únie v roku 2004. Euro doteraz zaviedlo len Estónsko. Po vstupe 

do Európskej únie vykazovali tieto krajín vysoký ekonomický rast. V tejto súvislosti sa 

o nich hovorilo ako o pobaltských tigroch. Pozitívny ekonomický vývoj bol prerušený 

s nástupom finanĉnej krízy, ktorá sa v pobaltských štátoch prejavila vo vysokej miere. 

 

3.3.1 Vývoj prílevu priamych zahraničných investícií v pobaltských 

krajinách 

 

V Estónsku prebehol transformaĉný proces z centrálne plánovanej na tržnú 

ekonomiku pomerne rýchlo a úspešne. Celkovo pobaltské krajiny sa vyznaĉujú týmto 

rýchlym procesom transformácie, ĉo sa pozitívne odrazilo na ekonomickom vývoji 

krajín v porovnaní s ostatnými postkomunistickými krajinami z regiónu strednej 

a východnej Európy. Nezávislosť od Sovietskeho zväzu Estónsko získalo v roku 1991, 
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následne sa k moci dostala vláda, ktorá realizovala potrebné reformy a opatrenia 

v súvislosti s prechodom na tržné hospodárstvo, ktoré zatraktivňovali krajinu natoľko, 

že sa v porovnaní s ostanými krajinami regiónu pohybovala na prvej prieĉke, pokiaľ ide 

o prílev PZI na obyvateľa. V krajine prebehla pomerne rýchlo privatizácia štátnych 

podnikov a ich odpredaj do rúk strategickým investorom. Rýchla reštrukturalizácia, 

privatizácia a zároveň liberalizácia investiĉných podmienok, teda vytvorenie 

priaznivých a nediskriminaĉných podmienok pre prílev zahraniĉného kapitálu vo forme 

PZI bol podporený následným vstupom Estónska do Svetovej obchodnej organizácie 

v roku 1999 a zaradenie Estónska na konci deväťdesiatych rokov do rokovaní o vstupe 

do Európskej únie, ktorej ĉlenom sa stalo v roku 2004. V dôsledku výrazného 

zasiahnutia štátu finanĉnou krízou, poklesol aj záujem investorov a došlo rovnako 

k odlivu priamych zahraniĉných investícií v krajine v roku 2008, ĉo je možné pozorovať 

aj v Grafe 14 a Grafe 15.  

V rokoch 1993 - 1996 dominovala realizácia priamych zahraniĉných investícií 

formou privatizácie v dôsledku už spomínanej reštrukturalizácie. Neskôr sa zaĉali 

uskutoĉňovať cezhraniĉné akvizície a rovnako rástol podiel PZI realizovaných na 

zelenej lúke. Najväĉšie akvizície sa zrealizovali v oblasti bankovníctva v roku 1998, 

keď SEB získala Union Bank of Estonia a Swedbank získala Hansapank. Okrem týchto 

bank pôsobí v Estónsku od roku 1995 škandinávska banka Nordea. Ďalšou 

škandinávskou bankou v Estónsku je Danske Bank. Danske Bank pôsobí v Estónsku 

pod názvom Sampo Pank. Významnou akvizíciou v oblasti telekomunikácií bolo 

získanie podielu Telia Sonera v Eesti Telecom, v roku 1999. K zahraniĉným investorom 

v tejto oblasti patria tiež Tele2 a Elisa. V spracovateľskom priemysle sú to napríklad 

Ericcson, ABB, EMS (Electroncs Manufacturing Services). Medzi ďalších významných 

investorov sa radia Vopak EOS, JELD-WEN, Bellus, ABB, Balti Spoon, Cargotec ĉi 

Wendre. 

Pokiaľ ide o teritoriálne ĉlenenie v príleve PZI do krajiny dominantné 

postavenie majú severské štáty. Primárne ide o Švédsko, ktoré nasleduje Fínsko a na 

štvrtej prieĉke Nórsko. V súĉasnosti majú škandinávske spoloĉnosti 80 % podiel na 

všetkých priamych zahraniĉných investíciách v Estónsku. Ďalej sú to európske štáty ako 

Holandsko, Rusko, Cyprus, Dánsko. Z hľadiska odvetvovej štruktúry, primárne smerujú 

PZI do služieb. Dominantnú pozíciu majú hlavne finanĉné služby. Nasledujú 
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nehnuteľnosti, spracovateľských priemysel, infraštruktúra, telekomunikácie, 

veľkoobchod a maloobchod. 

Prílev priamych zahraniĉných investícií v Litve v sledovanom období od roku 

1993 do roku 1998 zaznamenával nárast. V tomto období šlo predovšetkým o PZI 

realizované vo forme privatizácie. V roku 1995 bola zahájená druhá vlna privatizácie, 

v ktorej šlo o predaj veľkých podnikov do rúk zahraniĉných vlastníkov s ĉím súvisel aj 

nárast prílevu PZI. V tejto súvislosti v roku 1996 došlo takmer k dvojnásobnému rastu 

stavu PZI oproti predchádzajúcemu roku. Výrazný nárast prílevu PZI v roku 1998 bol 

zaznamenaný v dôsledku privatizácie telekomunikaĉnej spoloĉnosti Lietuvos 

Telekomas, ktorá dnes pôsobí pod názvom TEO LT, AB. Spoloĉnosť bola 

sprivatizovaná švédskou Telia AB a finskou Sonera Oy. K významným spoloĉnostiam, 

ktoré boli poĉas privatizaĉného procesu predané štátom zahraniĉným investorom patrí 

tiež poisťovňa Lietuvos Draudimas. Sedemdesiat percentný podiel poisťovne bol štátom 

odpredaný dánskej spoloĉnosti, ktorá patrí do celosvetovej poisťovacie skupiny 

Royal&SunAlliance. V oblasti bankovníctva k známym privatizáciám patrí predaj 

Lietuvos vystymo bankas fínskej spoloĉnosti Sampo banka. Dnes táto banka figuruje 

pod menom Danske bankas. Lietuvos Taupomasis Bankas bola sprivatizovaná 

estónskou Hansabank. V roku 2005 sa táto banka stala súĉasoťou Swedbank Group. 

V odvetví prepravy bola sprivatizovaná spoloĉnosť LISCO, kde viac než 70 % podielu 

získala dánska spoloĉnosť DFDS Tor Line A/S.  

V roku 1999 došlo k markantnému poklesu prílevu priamych zahraniĉných 

investícií, a to v súvislosti s ekonomickým poklesom a presiaknutím dopadov finanĉnej 

krízy, ktorá sa odohrávala v Rusku a zasiahla svojimi dopadmi aj celý Pobaltský región. 

Nárast prílevu PZI z roku 2002 bol prerušený následne v roku 2003 v dôsledku 

nezahájenia žiadnych významných investiĉných projektov. Naopak došlo k rastu, ale len 

malých a stredných investiĉných projektov. V rokoch 2004 – 2006 prílev PZI rástol. 

K miernemu poklesu došlo v roku 2007 a 2008. V dôsledku celosvetovej finanĉnej 

krízy prílev PZI v roku 2009 zaznamenal výrazný pokles. Vývoj prílevu PZI je možné 

pozorovať z Grafu 14. Príkladom najväĉších zahraniĉných investícií v Litve v oblasti 

potravinárskeho priemyslu sú Coca-Cola, Kraftfood Internationl, Dansico Sugar. 

Z tabakového priemyslu to je Philips Morris. V odvetví petrochemického priemyslu 

Williams International, Den Norske Stats Oljeselskap a Shell Overseas Holdings Ltd. 

K ďalším významným zahraniĉným investorom sa radia Tuch Fabrik Wilhelm Becker 
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(textilný priemysel), Siemens (elektrotechnický priemysel), Icelandic Health Company 

Limited a Swedfund International AB (farmaceutický priemysel), Indutech (chemický 

priemysel).  

Litva podobne ako ostatné Pobaltské štáty je ĉlenom Európskej únie od roku 

2004, ĉo tiež významne pridalo na dôveryhodnosti krajiny pri rozhodovaní investorov 

o umiestnení svojej investície. Rovnako bol v krajine vytvorený program na podporu 

prílevu PZI. V súvislosti s týmto programom je snaha o vytvorenie ĉo najatraktívnejších 

podmienok pre vstup zahraniĉného investora, predovšetkým v oblasti finanĉnej, daní, 

práva, administratívy a pod.  

Z teritoriálneho hľadiska plynú do krajiny PZI prevažné z okolitých 

a geograficky blízko položených krajín. Ide o PZI z Estónska, Ruska, Poľska, Švédska, 

Fínska, Nemecka, Dánska ĉi Nórska. PZI v Litve plynú do oblasti výroby, 

veľkoobchodu a maloobchodu, finanĉných služieb, telekomunikácií, dopravy, 

petrochemického priemyslu. Perspektívne pre ďalší prílev PZI ostávajú doprava 

a logistika, energetika, ICT, ale o atraktívne odvetvia ide aj v prípade 

drevospracujúceho priemyslu ĉi železiarskeho priemyslu, výroby textilu, 

potravinárskeho priemyslu, nehnuteľností a turizmu.  

Lotyšsko je malou ekonomikou s nedostatkom vlastného súkromného kapitálu 

pre rozvoj ekonomiky. Z tohto dôvodu pretrváva veľký záujem Lotyšska o prílev 

zahraniĉného kapitálu a vytvárajú sa podmienky atraktívne pre umiestnenie 

podnikateľskej ĉinnosti práve na tomto území. Po získaní samostatnosti v roku 1991 

bola spustená privatizácia štátnych podnikov, kde v tejto súvislosti plynul zahraniĉný 

kapitál. Dôkazom toho je aj vysoký nárast prílevu PZI v roku 1997, ĉo je možné vidieť 

aj v Grafe 14. Tento rast bol spôsobený realizáciou rozsiahlej privatizácie dovtedy 

štátom vlastnených podnikov. V súĉasnosti je privatizácia takmer ukonĉená a v oblasti 

prílevu PZI nehrá už tak významnú rolu. V ďalších rokoch je možné pozorovať pokles 

prílevu PZI do krajiny. Najvýraznejší pokles v roku 2001 bol spôsobený reorganizáciou 

Hansabank group. V nasledujúcich rokoch bol zaznamenaný nárast prílevu PZI do 

krajiny, a to v dôsledku vstupu Lotyšska do Európskej únie. Táto skutoĉnosť vytvorila 

pozitívne signály pre zahraniĉných investorov. Ďalší výrazný pokles prílevu ako aj 

stavov PZI k HDP bol spôsobený globálnou finanĉnou krízou, ĉo sa prejavilo v rokoch 

2008 a 2009. 
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Jedny z prvých PZI v Lotyšsku boli zo Škandinávie a smerovali do sektoru 

telekomunikácií (Lattelekom) a bankovníctva (Hansabank, dnes vystupuje pod menom 

Swedbank). Veľkou privatizáciou bol predaj Latvijas gaze ruskému Gazpromu 

a nemeckému Ruhrgasu. V oblastí financií bola sprivatizovaná napríklad lotyšská banka 

Latvijas Unibanka švédskou bankou Skandinaviska Enskilda Banken. Ďalšou 

zahraniĉnou investíciou v oblasti bankovníctva je vstup nemeckej Vereinsbank und 

Westbank do lotyšskej Vereinsbank Riga. V drevospracujúcom priemysle k známym 

priamym zahraniĉným investíciám patria švédske spoloĉnosti Hebeda TRA 

a Swedwood, ktorý je ĉlenom skupiny IKEA. Zahraniĉné spoloĉnosti ako Verner 

Gruppen z Nórska, New Century Holding z USA a Ernesto Preatoni Group z Talianska 

pôsobia na lotyšskom trhu nehnuteľností. 

Ako už bolo spomenuté, Lotyšsko je závislé od prílevu PZI v súvislosti 

s rozvojom ekonomiky a nedostatkom vlastného súkromného kapitálu. Priame 

zahraniĉné investície sú pre krajinu dôležité z hľadiska získavania nových technológií, 

výrobných postupov a z týchto a ďalších dôvodov sa krajina snaží vytvárať vhodné 

podnikateľské prostredie pre podnikateľov zo zahraniĉia. Pre zahraniĉného investora sú 

v krajine vhodné daňové podmienky, granty, príspevky na vytvorenie pracovných miest 

ĉi už prenájom alebo predaj nehnuteľností za ceny výhodnejšie než sú tržné. Práva 

a povinnosti pre zahraniĉných podnikateľov sú stotožnené s tými, ktoré platia pre 

domácich podnikateľov. Za úĉelom prilákania zahraniĉného kapitálu vo forme PZI boli 

vytvorené v Lotyšsku slobodné ekonomické zóny a špeciálne slobodné ekonomické 

zóny, ktoré vytvárajú zvýhodnené podmienky pre podnikateľskú ĉinnosť zahraniĉného 

investora. 

Z teritoriálneho hľadiska do Lotyšská plynú PZI prevažne z Pobaltského regiónu 

a ĉlenských štátov Európskej únie. Ku koncu roku 2009 najväĉší podiel na príleve PZI 

do krajiny malo Estónsko, ďalej Švédsko, Dánsko, nasledovalo Nemecko, Holandsko, 

Írsko a Rusko. 

S ohľadom na odvetvovú štruktúru je možné konštatovať, že najväĉší podiel 

majú PZI na službách. Najväĉší objem PZI plynie do finanĉnej oblasti a poisťovníctva 

(30 %), veľkoobchodu a maloobchodu (13 %) a realít (13 %). Na štvrtom mieste 

v poradí je spracovateľský priemysel (11 %), nasleduje preprava a infraštruktúra 

a elektrotechnický priemysel. 
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Graf 14: Prílev PZI/ HDP (%) v pobaltských krajinách 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z UNCTAD 

 

Graf 15: Stavy PZI/HDP (%) v pobaltských krajinách  

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z UNCTAD 

 

3.3.2 Vývoj tempa rastu hrubého domáceho produktu v pobaltských 

krajinách 

 

Ekonomický rast sa poĉas sledovaného obdobia v Estónsku vyvíjal kolísavo. 
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vysoký ekonomický rast. Poĉiatok 90. rokov bol poznaĉený transformaĉným procesom 

a v rokoch 1993 a 1994 bol vývoj tempa rastu HDP dokonca záporný. Postupom ĉasu 

však dochádzalo k oživeniu ekonomiky a už v roku 1995 môžeme v Grafe 16 sledovať 

pozitívne tempo rastu HDP. Tento pozitívny vývoj v dôsledku prijímaných reforiem 

pokraĉoval do roku 1997, kedy ekonomický rast dosiahol hodnoty 10 %. K postupnému 

poklesu ekonomického rastu na približne 5 % došlo v roku 1998 a k jeho prepadu do 

záporných hodnôt v roku 1999. Pokles ekonomiky v týchto dvoch rokoch bol spôsobený 

krízou v Rusku a Ázií. K výraznému oživeniu ekonomiky došlo v roku 2000 a v tomto 

pozitívnom trende sa estónska ekonomika vyvíjala do roku 2007. Poĉas tohto obdobia 

dosahoval rast ekonomiky v priemere 8 %. K silnému prepadu ekonomiky dochádza 

v rokoch 2008 a 2009. V roku 2009 bol prepad estónskej ekonomiky takmer -14 %. 

V tomto období sa zaĉína v krajinách strednej a východnej Európy prejavovať svetová 

finanĉná kríza. Vo väĉšine týchto krajín sa kríza prejavila až koncom roku 2008 

a výraznejšie až v roku 2009. Výnimku tvorilo Estónsko a Lotyšsko, kde prejavy 

ekonomickej krízy je možné sledovať už v roku 2008. Karpová (2010) uvádza, že 

Estónsko svojou recesiou so všetkými dôsledkami doplatilo na prakticky 8 rokov 

trvajúci hospodársky rast, teda na ĉasový súbeh prehriatia ekonomiky a nástupu 

svetovej finanĉnej krízy. Napriek negatívnym dopadom finanĉnej krízy a s tým 

spojeným poklesom domáceho dopytu, ĉo sa prejavilo vo výraznom poklese 

ekonomického rastu, sa Estónsku aspoň štatisticky podarilo dodržať predpísané 

Maastrichtské kritéria a ako jediná krajina v ĉase krízy v roku 2011 vstúpila do 

eurozóny. 

Vzniknutá situácia po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu na poĉiatku   

90. rokov sa podpísala na ekonomickom vývoji v Litve. Zaĉiatok transformaĉného 

procesu bol sprevádzaný ekonomickým rastom v záporných hodnotách. Kým v roku 

1993 predstavoval ekonomický rast približne -16 %, v roku 1994 to bolo – 9 %.  Od 

roku 1995 dochádza v Litve k ďalšiemu zlepšeniu a rast ekonomiky predstavoval 

približne 3 %. Pozitívny trend vývoja tempa rastu HDP až do roku 1998 je možné 

pozorovať z Grafu 16. K prepadu ekonomiky do záporných hodnôt dochádza v rokoch 

1999, v dôsledku krízy v Rusku. Rok 2000 predstavuje postupné naštartovanie 

ekonomiky a od roku 2001 do roku 2008 dosahuje tempo ekonomického rastu 

v priemere 7,5 %. Pod týmto vývojom sú podpísané reformy súvisiace so vstupom do 

Európskej únie, samostatný vstup do EÚ, rastúci domáci dopyt a dopyt zo zahraniĉia 
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(Nemecka, Ruska). V dôsledku celosvetovej krízy v rokoch 2008 tempo rastu 

ekonomiky spomaľuje z takmer 10 % na necelé 3 % a v roku 2009 dochádza 

k výraznému prepadu tempa rastu HDP na -14 % 

Obdobný vývoj ekonomického rastu ako v Estónsku a Litve bol aj v Lotyšsku. 

Po získaní samostatnosti od Sovietskeho zväzu bolo potrebné prejsť transformaĉným 

procesom a naštartovať vlastnú ekonomiku fungujúcu na tržných princípoch. Preto prvá 

polovica 90. rokov je poznaĉená kolísavým vývojom tempa rastu HDP. V rokoch 1993 

a 1995 dosahovala krajina záporné hodnoty ekonomického rastu. V roku 1996 je možné 

sledovať postupné naštartovanie ekonomiky, kedy ekonomický rast vykazuje necelé       

4 %. Vysoký ekonomický rast v roku 1997 vystriedal opäť pokles v nasledujúcom roku, 

a to z 8 % na 4,7 %. Spomalenie ekonomiky bolo zapríĉinené  dopadmi krízy v Rusku 

a Ázií. Tento pokles trval krátko a nebol tak hlboký ako v Litve a Estónsku. V období 

od roku 2000 do roku 2007 bol ekonomický rast vysoký a predstavoval v priemere     

8,7 %. Karpová (2010) uvádza, že tento silný ekonomický rast bol ťahaný 

predovšetkým exportom a prílevom PZI v tomto období. Roky 2008 a 2009 sú podobne, 

ako vo všetkých ostatných krajinách postihnuté globálnou finanĉnou krízou, poklesom 

ekonomickej aktivity vo vyspelých krajinách Európy, s ĉím súvisí v dôsledku 

vzájomnej prepojiteľnosti jednotlivých ekonomík, pokles ekonomickej aktivity aj 

v danom štáte. Lotyšsko zaznamenalo v roku 2009 najhlbší prepad ekonomiky 

z pomedzi pobaltských štátov, a to až takmer -18 %. 

 

Graf 16: Tempo rastu HDP v pobaltských krajinách v % 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 
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3.3.3 Vývoj exportu tovarov a služieb v pobaltských krajinách 

 

Estónsko zaznamenávalo od roku 1993 postupný nárast exportu tovarov 

a služieb v absolutnom vyjádrení. K miernemu poklesu v 90. rokoch došlo len v roku 

1999 v dôsledku krízy, ktorá sa odohrávala v Rusku. Ďalší pokles vývozu tovarov 

a služieb zaznamenáva krajina na konci sledovaného obdobia, a to v dôsledku 

negatívnych prejavov svetovej finanĉnej krízy. Karpová (2010) uvádza, že export 

v Estónsku je dôležitým faktorom, ktorý prispieva k ekonomickému rastu. Krajina je 

exportne orientovaná. Export v pomere k HDP predstavuje za celé sledované obdobie 

v priemere 71,5 %. Hodnoty ukazovateľa vyjadrujúceho podiel exportu na HDP sú 

v Estónsku najvyššie z pomedzi všetkých štátov Pobaltska, o tom svedeĉí i Graf 17. 

Vývoz je orientovaný predovšetkým na krajiny Európskej únie. K hlavným obchodným 

partnerom Estónska patrí predovšetkým Fínsko, Švédsko, Rusko, ostatné Pobaltské 

krajiny, Nemecko a rovnako USA ĉi Dánsko a Nórsko. Komoditnú štruktúru exportu 

tvoria predovšetkým elektrické a elektronické stroje a zariadenia, minerálne produkty 

poľnohospodárske a potravinárske výrobky, drevo a kovovýrobky. 

Objem exportu tovarov a služieb v absolutnom vyjádrení dosahuje najvyšších 

hodnôt z pomedzi poblatských štátov v Litve. Toto postavenie krajina stráca v prípade 

ukazovateľa export na HDP, kde sa v porovnaní s ostatnými pobaltskými štátmi 

nachádza za Estónskom (Graf 17). Podiel vývozu tovarov a služieb na HDP predstavuje 

v priemere za celé sledované obdobie 53 %. Výrazný pokles exportu na HDP krajina 

zaznamenáva na zaĉiatku 90 rokov, potom v roku 1999 a na konci sledovaného 

obdobia. V prvom prípade bol pokles exportu spojený s problémami, ktoré vznikli 

v súvislosti s transformaĉným procesom. Došlo k strate pôvodných východných trhov, 

na ktoré bola krajina predovšetkým orientovaná v minulosti. Pokles v roku 1999 bol 

spôsobeny krízou v Rusku. Koniec sledovaného obdobia sa spája s negatívnymi efektmi 

svetovej finanĉnej krízy. Oslabenie ekonomickej aktivity v dobe krízy u hlavných 

obchodných partnerov malo za následok pokles ekonomickej aktivity i v Litve. Litva 

presadzuje v oblasti zahraniĉného obchodu liberálnu politiku, ĉo sa odzrkadľuje na raste 

exportu, s výnimkou rokov zasiahnutých krízou. Z hľadiska teritoriálneho sa vývoz 

krajiny orientuje predovšetkým na štáty Európskej únie. Približne 60 % exportu tovarov 

a služieb plynie práve do štátov EÚ. Ide najmä o krajiny Lotyšsko, Nemecko, Estónsko, 

Poľsko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko. Mimo štátov EÚ sú to Rusko, 
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Švajĉiarsko, USA, Bielorusko. Komoditná štruktúra exportu Litvy je zložená prevažne 

z minerálnych produktov, textilných výrobkov, potravinárskych výrobkov, hnojív, 

dreva a drevárskych výrobkov, elektronických zariadení, tabaku a tabakových 

výrobkov. 

Lotyšsko je z pomedzi všetkých troch pobaltských štátov najmenej otvorenou 

ekonomikou. Podiel exportu na hrubom domácom produkte v sledovanom období 

predstavuje v priemere 45 %. Podobne ako v predošlých dvoch štátoch bol vývoj 

vývozu tovarov a služieb poznaĉený negatívnymi javmi. Takmer identicky ako v Litve 

sa vyvíjal podiel exportu na HDP na zaĉiatku sledovaného obdobia aj v Lotyšsku    

(Graf 17). Príĉinou poklesu tohto ukazovateľa boli negatívne efekty transformaĉného 

procesu. V roku 1999 a na konci sledovaného obdobia došlo k poklesu exportu, 

v dôsledku negatívnych prejavov finanĉnej krízy v Rusku (1999) a v dôsledku globálnej 

finanĉnej krízy (koniec sledovaného obdobia). Z teritoriálneho hľadiska je väĉšina 

vývozu krajiny sústredená do krajín Európskej únie. V tomto smere sa vývoj 

ekonomickej situácie v krajinách Európskej únie odzrkadľuje aj na exporte Lotyšska. 

V prípade poklesu ekonomickej aktivity v týchto štátoch tak, ako to bolo v dôsledku 

globálnej finanĉnej krízy, dochádza aj k poklesu exportu tovarov a služieb smerujúcich 

do týchto krajín. Vývoz tovarov a služieb prúdi z pomedzi krajín Európskej únie 

prevažne do Litvy, Estónska, Nemecka, Poľska, Veľkej Británie, Švédska, Fínska 

a Dánska. Mimo krajiny EÚ ostáva hlavným obchodným partnerom Lotyšska Rusko a 

Nórsko. Najväĉší podiel na vývoze Lotyšska má drevospracujúci priemysel. Výrazne sa 

na vývoze tiež podieľa výroba strojov a strojárenských zariadení, elektrotechnických 

zariadení, výroba kovov, chemický a potravinársky priemysel. 
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Graf 17: Export tovarov a služieb/HDP (%) v pobaltských krajinách 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 

 

3.3.4 Vývoj hrubej tvorby fixného kapitálu v pobaltských krajinách 

 

Estónsko sa vyznaĉuje najvyššími hodnotami hrubej tvorby fixného kapitálu 

k HDP oproti ostatným pobaltským štátom, a to takmer v celom sledovanom období. 

Poĉiatky 90. rokov sú poznamenané transformaĉným procesom a nutnosťou 

reštrukturalizovať výrobu. To si v Estónsku vyžiadalo vlnu investícií zo strany 

súkromného sektoru. Tento trend rastu investiĉnej aktivity pretrvával do roku 1998. K 

následnému poklesu hrubej tvorby fixného kapitálu došlo v súvislosti s krízou, ktorá sa 

odohrávala na východných trhoch, teda v Rusku a Ázií. To výrazne ovplyvnilo 

spracovateľský priemysel a malo dopad aj na pokles investiĉnej ĉinnosti v súkromnom 

sektore. Po prekonaní dopadov krízy nastal v tejto oblasti znovu pozitívny vývoj 

a hrubá tvorba fixného kapitálu rástla hlavne v dôsledku investícií v súkromnom sektore 

až do roku 2007. Rok 2008 a 2009 je poznamenaný finanĉnou krízou a v tej súvislosti 

prepadom hrubej tvorby fixného kapitálu v krajine. 

Lotyšsko vykazovalo v rokoch 1993 – 1997 najnižšie hodnoty hrubej tvorby 

fixného kapitálu k HDP spomedzi pobaltských krajín. Vývoj na poĉiatku sledovaného 

obdobia bol mierne kolísavý. K významnejšiemu rastu došlo v roku 1998, k ĉomu 

prispeli predovšetkým investície v spracovateľskom priemysle. V dôsledku krízy 

odohrávajúcej sa v Rusku a Ázií poklesla hrubá tvorba fixného kapitálu v nasledujúcom 
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roku. Tento pokles nebol tak výrazný ako v Estónsku a Litve, trval len krátko a od roku 

2000 hrubá tvorba fixného kapitálu zaznamenáva pozitívny vývoj až do roku 2008. 

Koniec sledovaného obdobia v dôsledku finanĉnej krízy je poznaĉený poklesom hrubej 

tvorby fixného kapitálu.  

Podobne ako v Lotyšsku a Estónsku, tak aj v Litve bol vývoj hrubej tvorby 

fixného kapitálu v 90. rokoch poznaĉený transformaĉným procesom a reformami s ním 

spojenými. Rast investiĉnej aktivity prevažne súkromného sektoru bol v roku 1999 

prerušený krízou na ruských a ázijských trhoch. Pokles hrubej tvorby fixného kapitálu 

trval do roku 2000. Následne oživenie ekonomiky so sebou prinieslo aj nové investície 

vo finanĉnej a nefinanĉnej oblasti, predovšetkým však súkromného sektoru. Obdobie 

2000 – 2007 je obdobím ekonomického rastu a rastu investícií. Tento trend pretrvával 

vo všetkých troch pobaltských štátoch. Z rovnakých dôvodov ako v Estónsku a Litve 

dochádza na konci sledovaného obdobia k veľkému poklesu hrubej tvorby fixného 

kapitálu.  

 

Graf 18: Hrubá tvorba fixného kapitálu na HDP v % v pobaltských krajinách 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Svetovej banky 
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4. Empirická analýza efektov priamych zahraničných 

investícií 

 

Efekty priamych zahraniĉných investícií budú skúmane z dvoch hľadísk. Ako 

prvé bude uskutoĉnené skúmanie efektov PZI na domáce podnikateľské prostredie, 

konkrétne na domáce investície. Tiež sa hovorí v tomto zmysle, že ide o efekt PZI na 

hostiteľskú krajinu z mikroekonomického hľadiska. Z makroekonomického pohľadu 

pôjde o modelovanie kauzálnych väzieb medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, 

exportom a ekonomickým rastom. Výskum je zameraný práve na vzťah medzi týmito 

veliĉinami vzhľadom na ĉastú diskusiu ohľadne toho ĉi priame zahraniĉné investície 

skutoĉne prispievajú k ekonomickému rastu a rastu exportu v hostiteľských krajinách.  

Výskum bude uskutoĉnený v rámci vybraných krajín regiónu strednej 

a východnej Európy. Efekty PZI na hostiteľskú krajinu budú skúmané na základe 

zvolených modelov, ktoré budú bližšie špecifikované v jednotlivých podkapitolách. 

Budú hľadané odpovede na nasledujúce otázky: 

 Vťahujú alebo vytláĉajú priame zahraniĉné investície domáce investície? 

Vytvárajú tak priame zahraniĉné investície lepšie konkurenĉné prostredie 

a priaznivo pôsobia na domáci podnikateľský sektor? 

 Existuje dlhodobá väzba medzi priamymi zahraniĉnými investíciami 

a vybranými makroekonomickými premennými (export, hospodársky rast) a aký 

je vplyv priamych zahraniĉných investícií? 

 

4.1  Efekty vťahovania a vytláčania domácich investícií priamymi 

zahraničnými investíciami 

 

4.1.1 Prehľad literatúry  

 

Poĉet štúdií zaoberajúcich sa vplyvom priamych zahraniĉných investícií na 

domáce investície v strednej a východnej Európe nie je taký veľký v porovnaní so 

štúdiami riešiacimi tuto problematiku v Ázií ĉi Amerike. Tento fakt je zrejme tiež 

spôsobený dostupnosťou ĉasových radov potrebných pre výskum. V rámci tejto 

podkapitoly bude venovaná pozornosť vybraným štúdiám, ktoré riešia problematiku 
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vťahovania a vytláĉania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami na 

základe rôznych prístupov. Existujú empirické práce, ktoré k tomuto výskumu 

využívajú makroekonomické veliĉiny, ale sú tiež prístupy využívajúce firemné dáta. 

Najskôr bude venovaná pozornosť výskumným prácam, ktoré pri testovaní efektov 

využívajú firemné údaje. 

Kosová (2010) skúma vplyv priamych zahraniĉných investícií na základe 

panelového súboru firemných dát (vyše 11 000 firiem), získaných za ĉasové obdobie 

1994 – 2001 za Ĉeskú republiku. Výskum realizovala na základe spojenia dvoch 

modelov, modelu dominantnej firmy a modelu firmy a priemyselnej dynamiky.            

V modeli skupina zahraniĉných firiem predstavuje dominantnú firmu a domáce firmy sú 

firmy v konkurenĉnom okraji. Výsledky jej testovania poukazujú ako na existenciu 

technologických spillover efektov, tak i na existenciu efektu vytláĉania. Efekty 

vytláĉania domácich investícií sa prejavujú len krátkodobo alebo ako statický jav. 

V závere výskumu poukazuje na fakt, že v koneĉnom dôsledku firmy v odvetví bez 

zahraniĉnej úĉasti majú vyššiu percento odchodu z odvetvia ako firmy v odvetví 

s existenciou zahraniĉných podnikov.  

Obdobným výskumom sa zaoberali aj Backer a Sleuwaegen (2003). Vo svojej 

práci sa upriamili na vplyv PZI na domáce podniky v spracovateľskom priemysle 

v Belgicku za obdobie 1990 - 1995. K výskumu využili firemné dáta zo 129 

spracovateľských firiem v Belgicku. Pomocou regresnej analýzy zisťovali aká je miera 

vstupu a výstupu domácich firiem do a z odvetvia, v prípade prítomnosti zahraniĉných 

firiem v odvetví. Empirické závery ich výskumu sú obdobné ako vo vyššie zmienenej 

štúdií. Efekt vytláĉania sa v krajine prejavuje z krátkodobého hľadiska. V dlhšom 

ĉasovom úseku sa môže zmeniť na pozitívny efekt vťahovania, a to v dôsledku 

vytvorenia podnikateľských väzieb medzi domácimi a zahraniĉnými firmami. 

Mullen (2010) sa zaoberal efektom vťahovania a vytláĉania domácich investícií 

priamymi zahraniĉnými investíciami v USA. K tomu využil firemné údaje z oblasti 

amerického spracovateľského priemyslu za obdobie 1997 – 2007. Výskum uskutoĉnil 

prostredníctvom panelovej regresie, kde prierezovými údajmi sú jednotlivé odvetvia. 

V modeli použil ako závislú veliĉinu domáci kapitál a nezávislé veliĉiny reprezentujú 

oĉakávaný zisk, práca, výstup z odvetvia, prílev a odlev priamych zahraniĉných 

investícií. Výsledkom tejto práce je skutoĉnosť, že prílev PZI pôsobí pozitívne na 
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domáce investície v danom odvetví. Naopak odlev PZI pôsobí negatívne na domáce 

investície v danom odvetví. 

Obdobný výskum založený na firemných dátach previedli i Driffield a Hughes 

(2003). V štúdií sa venujú otázke vytláĉania a stimulovania domácich investícií 

priamymi zahraniĉnými investíciami. Výskum realizujú na regionálnej a odvetvovej 

úrovní vo Veľkej Británii, za ĉasové obdobie 1984 - 1997. Využívajú metódu panelovej 

regresie. Výsledkom ich výskumu je zistenie, že PZI vo Veľkej Británii ako celku majú 

pozitívny efekt na domáce investície. Rozĉlenením krajiny na regióny prichádzajú 

k záverom, že efekt vťahovania sa prejavil len v juhovýchodnej oblasti Anglicka. 

Naopak efekt vytláĉania preukázali v Škótsku, Walese a Severnom Anglicku. 

V oblasti strednej a východnej Európy zrealizoval výskum týkajúci sa efektov 

PZI na domáce investície s využitím firemných dát Konings (2000). Za týmto úĉelom 

boli využité dáta z viac než 5000 firiem z Bulharska, Rumunska a Poľska za ĉasové 

obdobie 1993 – 1997. Hlavným zámerom bolo zistiť ĉi firmy vlastnené zahraniĉným 

investorom realizujú svoju podnikateľskú ĉinnosť efektívnejšie ako domáce firmy a ĉi 

dochádza k technologickému transferu zo zahraniĉných firiem na domáce podniky. 

Preukázaný bol efekt vytláĉania domácich investícií v Rumunsku a Bulharsku a naopak 

tento efekt nebol preukázaný v Poľsku. Štatisticky významný priamy technologický 

transfer bol zistený len v prípade Poľska.  

Pri šetrení efektov PZI na domáce investície a preukazovaní existencie priameho 

a nepriameho technologického transferu v Ĉeskej republike, boli aj Djankovom 

a Hoekmanom (2000) využité firemné dáta. Výskum bol zrealizovaný pomocou 

panelovej regresie za ĉasové obdobie 1992 – 1996. Preukázaný bol priamy 

technologický transfer a efekt vytláĉania domácich investícií. Naopak nepodarilo sa 

preukázať existenciu nepriameho technologického transferu. 

Damijan et al. (2003) sa zamerali na zisťovanie efektov PZI na domáce 

investície a technologický transfer v tranzitívnych ekonomikách (Ĉeská republika, 

Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Estónsko, Bulharsko a Rumunsko). Efekty 

zisťovali za ĉasové obdobie 1994 – 1998, využitím údajov z podnikov 

v spracovateľskom priemysle. Výskum realizovali prostredníctvom panelovej regresie 

a závery tejto empirickej štúdie preukázali existenciu nepriameho technologického 

transferu vo všetkých štátoch okrem Rumunska. Pokiaľ ide o efekt vytlaĉovania 

domácich investícií, ten bol preukázaný vo všetkých štátoch. Efekt vytlaĉovania autori 
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prisudzujú práve nedostatoĉnej technologickej absorpĉnej schopnosti domácich 

podnikov.  

Výskumy v tejto oblasti nie sú založené len na firemných dátach, ale využívajú 

tiež makroekonomické údaje. Takouto známou empirickou prácou je štúdia Agosina 

a Mayera (2000). Model nimi zostrojený vychádza z identity, že celkové investície sú 

tvorené súĉtom domácich a zahraniĉných investícií. Postupným rozpracovaním modelu 

bola zostrojená rovnica pre regresnú analýzu, kde vysvetľovanou premennou sú celkové 

investície a nezávislé veliĉiny sú priame zahraniĉné investície, domáce investície 

a ekonomický rast. Výskum realizovali na krajinách z troch regiónov Latinskej 

Ameriky, Afriky a Ázie v ĉasovom období 1970 - 1996. Výpoĉty boli uskutoĉnené 

pomocou panelovej regresie, kde prierezovými veliĉinami boli jednotlivé štáty. Ďalej 

bol zostrojený koeficient, ktorý po dosadení výsledkov z panelovej regresie vyhodnotil 

prítomnosť efektu vťahovania, vytláĉania alebo neutrálneho efektu PZI na domáce 

investície. Výsledkom ich výskumu bolo preukázanie efektu vťahovania domácich 

investícií priamymi zahraniĉnými investíciami v regióne Ázie a Afriky. Efekt vytláĉania 

domácich investícií bol zistený v Latinskej Amerike.  

Tento výskum zopakovali Agosin a Machado (2005), kedy na vzorke krajín 

z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky za roky 1971 – 2000 skúmali efekty vťahovania 

a vytláĉania. Závery ich výskumu preukázali rovnaké výsledky ako v predchádzajúcom 

výskume Agosin a Mayer. Negatívne výsledky zistené pre región Latinskej Ameriky 

odôdvodňujú zle nastavanou politikou štátu pri získavaní PZI. 

Na tento výskum naviazali a na podmienky tranzitívnych ekonomík mierne 

model upravili Mišún a Tomšík (2002). Použitím rovnakého typu dát a regresnej 

analýzy skúmali efekty vťahovania a vytláĉania domácich investícií v Ĉeskej republike, 

Poľsku a Maďarsku. Odhad zrealizovali za ĉasový úsek 1993 – 2000 v Ĉeskej republike 

a 1990 – 2000 v Poľsku a Maďarsku. Pozitívny vplyv PZI na domáce investície zistili 

v prípade Ĉeska a Maďarska a naopak negatívne pôsobia PZI na domáce investície 

v Poľsku. Efekt vytláĉania v Poľsku pripisujú prevažne poĉiatoĉnej transformaĉnej 

recesií.  

Rovnaký prístup k výskumu vplyvov PZI na domáce investície ako Mišún 

a Tomšík zaujal a z modelu Agosin a Mayer vychádzal Titarenko (2006). Výskum 

zameral na Lotyšsko a ĉasové obdobie 1995 – 2004. Výsledkom bolo zistenie efektu 

vytláĉania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami v sledovanom 
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období. Ako jeden z dôvodov negatívneho efektu na domáce investície uvádza, že 

v posledných 10 rokoch sledovaného obdobia bola v Lotyšsku nízka intenzita prílevu 

PZI a malý prílev PZI nemôže prispieť k pozitívnemu efektu vťahovania. Ako ďalší 

dôvod Titarenko uvádza fakt, že PZI plynú v Lotyšsku do najdynamickejších odvetví 

hospodárstva ako sú plynárenský priemysel, telekomunikácie, kovospracujúci 

priemysel, jednoducho do oblastí, kde majú monopolné postavenie resp. kde je 

oligopolná tržná štruktúra. V mnohých prípadoch dochádza k preberaniu domácich 

podnikov zahraniĉnými podnikmi, a to z dôvodu ich neefektívneho fungovania 

a nedostatoĉnej konkurencie schopnosti. Z týchto dôvodov prílev PZI do Lotyšska len 

zriedka stimuluje domáce investície.  

 Morrissey et al. (2008) využíva model Agosina a Mayera k dokazovanie efektov 

vťahovania a vytlaĉovania domácich investícií v 36 nízko a stredne príjmových 

krajinách z Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie a strednej a východnej Európy. Konkrétne 

v modeli figuruje 13 krajín z Latinskej Ameriky, 8 krajín z Ázie, 10 zo strednej 

a východnej Európy a 5 z Afriky. Výskum je realizovaný za ĉasové obdobie             

1995 – 2001. K odhadom je využitá panelová regresia. Výsledkom je zistenie, že 

priame zahraniĉné investície majú tendenciu vytláĉať domáce investície a táto tendencia 

je silnejšia ĉím je v štáte vyššia moc vlády.  

 

4.1.2 Špecifikácia modelu a údaje 

 

Ako už bolo spomenuté, vplyv priamych zahraniĉných investícií na domáce 

investície sa dá testovať pomocou firemných ako aj makroekonomických dát. 

Vzhľadom na dostupnosť vstupných dát a prehľadnosť modelu bol pre výskum 

v regióne SVE zvolený model, ktorý bol pôvodne vytvorený autormi Manuel R. Agosin 

a Ricardo Mayer (1999). Následne bol upravený na podmienky tranzitívnych ekonomík 

Mišunom a Tomšíkom (2002). Úpravy sa týkali ĉasového oneskorenia skúmaných 

veliĉín. Pred samotným testovaním bude v tejto podkapitole struĉne špecifikovaný tento 

model. 

Model predpokladá, že celkové investície v ĉase t (It) sú súĉtom domácich 

investícií (Id,t) a zahraniĉných investícií (If,t), ĉo môžeme zapísať rovnicou ako: 

 

                                                                            (12) 
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Autori modelu upozorňujú na fakt, že stotožňovanie PZI s prírastkom reálnych 

investícií spoloĉností so zahraniĉnou úĉasťou je zjednodušené, a že PZI sú v skutoĉnosti 

položkou platobnej bilancie a investície reálnou premennou národného úĉtovníctva. 

Ďalej zdôrazňujú skutoĉnosť, že v tranzitívnych ekonomikách regiónu SVE bola          

v 90. rokoch veľká ĉasť PZI uskutoĉňovaná formou fúzií a akvizícií. Takéto PZI sa 

nepremenia na reálne investície, keďže ide len o zmenu vlastníctva z rúk domácich 

investorov do rúk zahraniĉných investorov. Z tohto dôvodu investície realizované 

nadnárodnými spoloĉnosťami sú aproximované ako funkcia PZI, PZI nie sú hneď 

použité na financovanie reálnych investícií. Medzi PZI a reálnymi zahraniĉnými 

investíciami existuje ĉasové oneskorenie. Teda celkové investície nezávisia len na 

súĉasných, ale aj na oneskorených hodnotách. Pre tento model autori predpokladajú 

oneskorenie dvoch období, ĉo v prípade nami použitých roĉných údajov znamená 

oneskorenie dvoch rokov. Alternatívne sme testovali i iné oneskorenia, ale dva roky sa 

ukázali ako najvhodnejšie. Tento predpoklad bude ponechaný aj pri modelovaní v rámci 

dizertaĉnej práce. Oneskorenie medzi priamymi zahraniĉnými investíciami a reálnymi 

zahraniĉnými investíciami  je vyjadrené matematicky nasledovne: 

 

                                                                                     (13) 

 

Premenné               sú priame zahraniĉné investície v ĉase             

 Autori modelu vyjadrujú domáce investície na základe faktu, že investície sú 

premennou, ktorá sa prispôsobuje kapitálovej zásobe. Na základe toho investície 

odpovedajú rozdielu medzi požadovanou kapitálovou zásobou    a skutoĉnou 

kapitálovou zásobou  . Investície sa v priebehu ĉasu prispôsobujú z dôvodu toho, že sú 

spoloĉnosti limitované rozpoĉtovým obmedzením a z toho dôvodu, že prispôsobovanie 

vyžaduje realizaĉný ĉas. Autori modelu vyjadrujú domáce investície nasledovne: 

 

           
                                                                              (14) 

 

V rovnici    vyjadruje vzťah medzi  domácimi a celkovými investíciami. Tento vzťah sa 

dá vyjadriť ako podiel domácich investícií na celkových investíciách: 
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                                                                  (15) 

 

Na základe tohto predpokladu a predpokladu, že   
  predstavuje kapitálovú zásobu 

požadovanú domácimi spoloĉnosťami sa dajú z rovnice (14) odvodiť nasledujúce dva 

vzťahy: 

 

      
      

                                                                        (16) 

                                                                             (17) 

 

 V modeli platí, že požadovaná úroveň kapitálovej zásoby je kladne závislá na 

oĉakávanom raste hrubého domáceho produktu (  ) a na rozdiele medzi skutoĉným 

produktom ( ) a potenciálnym produktom (  ). Model nezahŕňa cenu kapitálu. Autori 

modelu nezakomponovanie tejto veliĉiny odôvodňujú faktom, že v strednej a východnej 

Európe výška úrokových sadzieb nevplýva nijak významne na zmeny v objeme PZI. Na 

základe týchto zmienených faktov sa dá model vyjadriť takto: 

 

    
         

              
 
                                                (18) 

 

V rovnici                Ďalším predpokladom, ktorý je zahrnutý v tejto rovnici je 

sedemroĉný hospodársky cyklus, ĉo je autormi považované za dostatoĉnú dobu pre 

ekonomiky regiónu strednej a východnej Európy.  

 Nasledujúcou rovnicou je špecifikovaná kapitálová zásoba: 

  

                                                                                          (19) 

 

V tejto rovnici platí, že           a     je roĉná odpisová sadzba investícií. Následne 

spojením rovníc (14) a (19) vzniká vzťah: 

 

             
              

 
                                               (20)   
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V rovnici platí, že                                                 

          . V ďalšom kroku dosadením rovnice (20) a (13) do rovnice (12) 

a následnými úpravami vzniká rovnica celkových investícií v ĉase  , ktorá ma tvar: 

 

          
                                          

   

                                                  (21) 

 

 Vo finálnej fáze tvorby modelu sa autori zameriavajú na urĉenie spôsobu  tvorby 

oĉakávania týkajúceho sa vývoja tempa rastu hrubého domáceho produktu. Vychádzajú 

z toho, že v prípade racionálnych oĉakávaní by nedochádzalo k sústavnému 

odchyľovaniu oĉakávaného tempa rastu hrubého domáceho produktu od skutoĉného 

tempa rastu. Platilo by, že   
    . Ako alternatívu racionálnych oĉakávaní volia 

adaptívne oĉakávania. Autori predpokladajú, že adaptívne oĉakávania sú pre chovanie 

ekonomických subjektov pravdepodobnejšie. 

 

  
                                    (22) 

 

Úpravou posledných dvoch rovníc (21) a (22) pri aplikácií adaptívnych 

oĉakávaní za podmienky, že súĉet rozdielov medzi skutoĉným a potenciálnym 

produktom poĉas jedného hospodárskeho cyklu je rovný nule vzniká rovnica, ktorá 

slúži k urĉeniu efektov PZI na celkové investície a bude použitá pre tento výskum i 

v regióne SVE. Rovnica má tvar: 

 

                                                              

                                                                       (23) 

 

Jednotlivé premenné v rovnici predstavujú: 

     podiel domácich investícií na HDP, 

     podiel priamych zahraniĉných investícií na HDP, 

    tempo rastu HDP, 

     štatistický chyba – šum. 

 K urĉeniu efektov vťahovania alebo vytláĉania domácich investícií priamymi 

zahraniĉnými investíciami bol využitý koeficient v tvare: 
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                                                             (24) 

 

Kritériom použitým pre determináciu efektu vťahovania alebo vytlaĉovania 

domácich investícií, je hodnota  koeficientu  . V úvahu prichádzajú tri možnosti: 

 Keď koeficient    . Znamená to, že z dlhodobého hľadiska  zvýšenie PZI o 

jednotku vedie k zvýšeniu celkových investícií rovnako o jednotku. 

 V prípade, že  koeficient     sa hovorí o vťahovaní domácich investícií 

zahraniĉnými investíciami. Z dlhodobého hľadiska to znamená, že jedna 

dodatoĉná jednotka PZI sa prejaví viac než jednou dodatoĉnou jednotkou v 

celkových investíciach. 

 Pokiaľ    koeficient    , potom je to dôkaz o tom, že domáce investície sú 

vytláĉané zahraniĉnými. Z dlhodobého hľadiska to znaĉí, že jedna dodatoĉná 

jednotka PZI vedie  k prírastku celkových investícií o menej než jednu jednotku. 

Ak sa dlhodobý efekt PZI prejavuje tak, že vťahuje domáce investície, potom sa 

hovorí o pozitívnych vedľajších efektoch priamych zahraniĉných investícií. Ak 

dlhodobo PZI vedú k tomu, že vytláĉajú domáce investície, potom sú vedľajšie efekty 

PZI negatívne.  

 

4.1.3  Testovanie efektov vťahovania a vytlačovania domácich 

investícií priamymi zahraničnými investíciami 

 

 Model je testovaný na roĉných údajoch za ĉasové obdobie 1993 – 2009. Dáta 

o vývoji prílevu PZI/HDP, vývoji tempa rastu HDP a tvorbe hrubého fixného 

kapitálu/HDP boli získané zo štatistickej databázy Svetovej banky World databank. 

Odhady boli uskutoĉnené na základe panelovej regresie v programe Eviews 7. Použité 

boli obe varianty panelovej regresie ako s fixnými tak náhodnými efektmi. Obe zvolené 

varianty boli otestované. Na základe Hasusmanovho testu, ktorý vykazoval znaĉné 

rozdiely v koeficientoch, bol využitý panelový model s fixnými efektmi. Konkrétne boli 

zvolené prierezové efekty fixné a ĉasové efekty žiadne.  Efekt vťahovania a vytláĉania 

domácich investícií zahraniĉnými investíciami je poĉítaný na základe vyššie uvedeného 

koeficientu. 
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 Základná deskriptívna štatistika zachytávajúca priemer, medián, maximum, 

minimum a smerodajnú odchýlku všetkých používaných dát je za každú krajinu zvlášť 

zobrazená v Prílohe 1. Rovnica, na základe ktorej bude uskutoĉnený odhad pomocou 

panelovej regresie má nasledujúci tvar: 

 

                                                                  

                                                                                                                     (25) 

 

kde F predstavuje podiel priamych zahraniĉných investícií na HDP, Id  podiel 

domácich investícií na HDP, G je tempo ekonomického rastu a   je štatistická chyba. 

Identifikátor i oznaĉuje krajinu v paneli a t ĉas.  

Pred samotnou realizáciou panelovej regresie je potrebné otestovať stacionaritu 

jednotlivých používaných ĉasových radov. Jedná sa o rozhodnutie o existencii 

jednotkového koreňa. Za týmto úĉelom bol využitý Levin, Lin, Chu test (LLC test), 

ktorý preukázal u všetkých troch ĉasových radov, že sú stacionárne na svojich 

hodnotách I(0). Test stacionarity bol prevedený pre celý panel SVE ako aj ĉiastkové 

panely, ktoré budú využité k testovaniu. Vzhľadom k tomuto faktu môže byť 

uskutoĉnená analýza panelových dát. 

Testovanie efektov vťahovania a vytláĉania domácich investícií priamymi 

zahraniĉnými investíciami bude zrealizované na niekoľkých úrovniach. Krajiny budú 

rozdelené do regiónov z geografického hľadiska. Pôjde o región Vyšehradskej štvorky 

(Ĉeská republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), región tvorený vybranými krajinami 

Balkánu (Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko) a región tvorený pobaltskými 

krajinami (Estónsko, Litva, Lotyšsko). K ĉleneniu krajín z geografického hľadiska došlo 

v súvislosti s tým, že investori zvyknú považovať viacero susediacich krajín za 

homogénny celok. Následne bude výskum uskutoĉnený v oblastiach, ktoré boli 

vytvorené z krajín strednej a východnej Európy na základe dvoch ukazovateľov. Za 

prvé pôjde o výskum v krajinách, ktoré boli rozĉlenené do skupín na základe prílevu 

PZI v pomere k HDP. Pomer prílevu PZI na HDP môže byť vnímaný ako ukazovateľ 

otvorenosti ekonomiky. V tejto súvislosti sa môže predpokladať, že efekty PZI na 

domáce investície sa môžu prejavovať odlišne v štátoch s vyššou mierou otvorenosti 

ekonomík ako v štátoch, kde je miera otvorenosti ekonomiky nižšia. Za druhé pôjde 

o realizáciu tohto výskumu v oblastiach, ktoré boli vytvorené z krajín SVE na základe 
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ukazovateľa PZI na obyvateľa. Tento ukazovateľ vypovedá o intenzite prílevu PZI do 

jednotlivých krajín. Opäť sa dá predpokladať, že efekty PZI na domáce investície by 

mohli byť odlišné v štátoch s vyššou intenzitou prílevu PZI, než v štátoch s nižšou 

intenzitou. Nakoniec bude pre zrovnanie s ĉiastkovými skupinovými výsledkami  

uskutoĉnené testovanie efektov vytláĉnia (CO efektov) a efektov vťahovania (CI 

efektov) za strednú a východnú Európu ako celok. V tejto ĉasti bude uvedený i prehľad 

efektov PZI na domáce investície za jednotlivé štáty.  

 

1. Testovanie efektov CO a CI v skupinách krajín podľa geografického členenia 

 

Testovanie efektov vťahovania a vytláĉania domácich investícií PZI prebehlo na 

základe vyššie špecifikovaného modelu. Výsledky panelových regresií za jednotlivé 

zoskupenia štátov sú uvedené v Tabuľke 3. Výpoĉet regresnej analýzy je dôležitý pre 

potreby výpoĉtu koeficientu  , ktorý vypovedá o efektoch PZI na domáce investície. 

Hodnoty adjustovaného R
2
 potvrdzujú relatívne vysokú vypovedaciu schopnosť 

všetkých troch modelov.  Jeho hodnota sa pohybuje od 81 % v prípade V4 po 85,7 % 

v prípade Balkánu. Rovnako výsledky Durbin-Watsonovho testu hovoria o tom, že 

rezíduá nie sú zaťažené autokoreláciou.  
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Tabuľka 3: Empirické výsledky testovania modelu v jednotlivých regiónoch 

Premenná V4 Balkán Pobaltsko 

Ft 

-0,036 0,140
 c 0,166 

(-0,982) (1,725) (1,490) 

Ft-1 

0,036 0,246
 b -0,006 

(0,722) (2,140) (-0,059) 

Ft-2 

-0,051 -0,137 -0,042 

(-0,959) (-1,278) (-0,368) 

It-1 

1,039
 a 0,688

 a 0,172 

(6,820) (3,377) (0,823) 

It-2 

-0,386
 c -0,209 0,383

 c 

(-1,751) (-0,773) (1,861) 

It-3 

0,126 

(0,769) 

0,072 

(0,369) 

-0,090 

(-0,576) 

Gt-1 

0,137 0,405
 a 0,638

 a 

(0,795) (4,454) (5,493) 

Gt-2 

-0,012 -0,084 0,066 

(-0,067) (-0,765) (0,516)
 

Gt-3 

-0,287
 b 

(-2,276)
 

0,015 

(0,158) 

-0,053 

(-0,644) 

Upravené R
2 0,810 0,857 0,831 

DW- štatistika 1,749 1,923 2,138 

Poznámka: hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú t-štatistiky, a znaĉí významnosť na 1 % hladine 

významnosti, b znaĉí významnosť na 5 % hladine významnosti, c znaĉí významnosť na 10 % hladine 

významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora 

 

Na základe výpoĉtu koeficientu   bol vo všetkých troch regiónoch preukázaný 

negatívny efekt priamych zahraniĉných investícií na domáce investície. Inými slovami 

z dlhodobého hľadiska pôsobia priame zahraniĉné investície negatívne na domáce 

podnikateľské prostredie a neprispievajú k zvyšovaniu celkových investícií. Najsilnejšie 

sa efekt vytlaĉovania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami prejavil 

v regióne Vyšehradskej štvorky.  Najslabší efekt vytláĉania bol zistený za vybrané štáty 

Balkánu. Spoloĉný negatívny výsledok prílevu PZI na domáce investície môže byť 

odrazom neefektívnej politiky jednotlivých štátov pri získavaní zahraniĉných 

investorov. Kedy na jednej strane štáty v snahe prilákať zahraniĉných investorov 
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využívajú širokú škálu stimulov bez ohľadu na to, aký dopad bude mať prílev PZI na 

domáce podnikateľské prostredie, v ktorom sa nachádzajú vo väĉšej miere malé 

a stredné firmy, ktoré nedokážu konkurovať nadnárodným spoloĉnostiam v odvetví 

a ani im poskytovať adekvátne služby subdodávateľov. Fakt, že najsilnejší efekt 

vytlaĉovania bol preukázaný v krajinách V4 a najslabší efekt vytláĉania na Balkáne, 

môže súvisieť so skutoĉnosťou, že najsilnejšia intenzita prílevu PZI je práve do štátov 

V4. Naopak najslabšiu intenzitu prílevu PZI vykazuje región Balkánu. 

Výsledky testovania efektov CI a CO pre región V4, vybrané štáty Balkánu 

a pobaltské štáty sú uvedené v Tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4: Efekty PZI na celkové investície v jednotlivých regiónoch 

Skupina štátov Koeficient   Dlhodobý efekt 

V4 -0,232 vytláčanie 

Balkán 0,556 vytláčanie 
Pobaltsko 0,218 vytláčanie 
Prameň: výpoĉty autora 
 

2. Testovanie efektov CO a CI v skupinách krajín podľa pomeru prílevu PZI na 

HDP: 

 

Na základe pomeru prílevu PZI na HDP boli krajiny SVE rozdelené do troch 

skupín. Prvú skupinu tvoria krajiny s najvyšším pomerom prílevu PZI na HDP a naopak 

tretiu skupinu krajiny s najnižším týmto pomerom:  

1. skupina: Maďarsko, Bulharsko, Estónsko; 

2. skupina: Slovensko, Ĉeská republika, Lotyšsko, Chorvátsko; 

3. skupina: Rumunsko, Poľsko, Litva, Slovinsko. 

Tabuľka zachytávajúca hodnoty premenných PZI/HDP a hranice pre rozdelenie štátov 

do jednotlivých skupín je uvedená v Prílohe 2. 

Testovanie prebehlo podľa vyššie špecifikovaného modelu (podkapitola 4.1.2). 

Výsledky regresnej analýzy panelových dát sa nachádzajú v Tabuľke 5. Hodnoty 

oĉisteného    dokazujú, že vypovedacia schopnosť regresného modelu je vysoká. Na 

kvalitu modelu upozorňuje aj Durbin - Watsonov test, ktorý svojimi výslednými 

hodnotami potvrdzuje, že rezíduá nie sú autokorelované. 
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Tabuľka 5: Empirické výsledky testovania modelu v skupinách na základe PZI/HDP 

Premenná 1. skupina 2. skupina 3. skupina 

Ft 

-0,002 -0,014 0,103 

(-0,047) (-0,135) (0,834) 

Ft-1 

0,073 0,014 0,040 

(1,076) (0,145) (0,318) 

Ft-2 

-0,034 -0,128 0,126 

(-0,475) (-1,433) (1,031) 

It-1 

0,262 0,818
 a 0,900

 a 

(0,967) (5,643) (4,591) 

It-2 

0,594
 c -0,001 -0,283 

(1,740) (-0,003)
 

(-1,113) 

It-3 

-0,302 

(-1,279) 

0,038 

(0,291) 

-0,041 

(-0,219) 

Gt-1 

0,659
 a 0,483

 a 0,329
 a 

(4,924) (4,053) (3,351) 

Gt-2 

-0,023 -0,250 -0,168
 c 

(-0,151)
 

(-1,566) (-1,729) 

Gt-3 

0,005 

(0,042) 

-0,247
 b 

(-2,334)
 

0,050 

(0,712) 

Upravené R
2 0,849 0,764 0,795 

DW štatistika 2,019 1,955 1,975 

Poznámka: hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú t-štatistiky, a znaĉí významnosť na 1 % hladine 

významnosti, b znaĉí významnosť na 5 % hladine významnosti, c znaĉí významnosť na 10 % hladine 

významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora 

 

 Následne na základe výsledkov panelovej regresie bol vypoĉítaný koeficient   , 

na základe ktorého bolo rozhodnuté o efektoch priamych zahraniĉných investícií na 

domáce investície v jednotlivých vytvorených skupinách. Testovanie neprinieslo žiadne 

zmeny v záveroch plynúcich z výsledkov prvého testovania. Výsledky testov sú zhrnuté 

v Tabuľke 6.  

 Dalo by sa oĉakávať, že výsledky efektov PZI na domáce investície budú 

odlišné v súvislosti s rozdielnymi hodnotami ukazovateľa PZI/HDP, podľa ktorého boli 

štáty zaradené do skupín. Avšak vo všetkých troch vytvorených skupinách bol efekt PZI 

na domáce investície negatívny. Najsilnejší efekt vytlaĉovania bol preukázaný           
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v 2. skupine, kde sú zahrnuté krajiny s nižšou hodnotou PZI/HDP než v prvej skupine. 

Ak by sme predpokladali, že ukazovateľ PZI/HDP nám signalizuje mieru otvorenosti 

ekonomiky, tak výsledky testov nepotvrdzujú predpoklad, že ĉím je ekonomika 

otvorenejšia tým sú efekty PZI na domáce investície silnejšie. I keď na druhej strane 

v skupine štátov, kde tento ukazovateľ zaznamenával v celom ĉasovom období najnižšie 

hodnoty, bol preukázaný najslabší negatívny efekt PZI na domáce investície. Na 

základe týchto záverov sa teda nedá jednoznaĉne tvrdiť, že ĉím je miera otvorenosti 

ekonomík väĉšia, tým je i vyššia intenzita efektov PZI na domáce investície.  

 

Tabuľka 6: Efekty PZI na celkové investície v jednotlivých skupinách podľa PZI/HDP 

Skupina štátov Koeficient   Dlhodobý efekt 

1. skupina 0,081 vytláčanie 

2. skupina -0,893 vytláčanie 

3. skupina 0,634 vytláčanie 
Prameň: výpoĉty autora 

 

3. Testovanie efektov CO a CI v skupinách krajín podľa objemu prílevu PZI na 

obyvateľa: 

 

Na základe predpokladu, že efekty priamych zahraniĉných investícií na domáce 

investície by sa mohli líšiť v závislosti od intenzity prílevu PZI, boli krajiny regiónu 

strednej a východnej Európy rozdelené do troch skupín. Tabuľka zaznamenávajúca 

prílev PZI na obyvateľa v jednotlivých štátoch za ĉasové obdobie 1993 – 2009 a hranice 

pre rozdelenie štátov do skupín sú uvedené v Prílohe 2. Prvú skupinu tvoria štáty 

s najvyššou priemernou hodnotou ukazovateľa PZI na obyvateľa a naopak tretiu 

skupinu štáty s najnižšou touto hodnotou. 

1. skupina: Maďarsko, Estónsko, Ĉeská republika; 

2. skupina: Chorvátsko, Bulharsko, Slovensko; 

3. skupina: Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko. 

Výsledky regresnej analýzy panelových dát, ktoré boli testované podľa špecifikovaného 

modelu sú uvedené v Tabuľke 7. Koeficient determinácie R
2 vypovedá pre všetky tri 

panely o vysokej priliehavosti modelu skutoĉnosti. Vypovedacia schopnosť modelu 

prvej a tretej skupiny je 81,6 %. V druhej skupine to je 79,8 %. Hodnoty Durbin-

Watsonovho testu potvrdzujú to, že vo všetkých troch modeloch rezíduá nie sú zaťažené 

autokoreláciou. 
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Tabuľka 7: Empirické výsledky testovania modelu v skupinách na základe PZI/obyv. 

Premenná 1. skupina 2. skupina 3. skupina 

Ft 

-0,004 0,108 0,159 

(-0,107) (1,135) (1,461) 

Ft-1 

0,015 0,200 0,016 

(0,289) (1,735)
c (0,130) 

Ft-2 

-0,006 -0,247
 b 0,063 

(-0,118) (-2,291) (0,536) 

It-1 

0,636
 a 0,809

 a 0,604
 a 

(2,584) (3,818) (3,878) 

It-2 

0,254 -0,240 0,060 

(0,736) (-0,860) (0,346) 

It-3 

-0,149 

(-0,660) 

0,201 

(0,933) 

-0,080 

(-0,639) 

Gt-1 

0,461
 a 0,440

 a 0,483
 a 

(3,250) (2,616) (5,649) 

Gt-2 

-0,242 -0,037 -0,116 

(-1,626) (-0,219) (-1,217) 

Gt-3 

-0,048 

(-0,404) 

-0,051 

(-0,379) 

0,008 

(0,129) 

Upravené R
2 0,816 0,798 0,816 

DW štatistika 1,991 1,827 1,970 

Poznámka: hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú t-štatistiky, a znaĉí významnosť na 1 % hladine 

významnosti, b znaĉí významnosť na 5 % hladine významnosti, c znaĉí významnosť na 10 % hladine 

významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora 

 

 V Tabuľke 8 sú zhrnuté výsledky výpoĉtu koeficientu   , na základe ktorého je 

rozhodnuté o tom, aký je  efekt PZI na domáce investície v skúmanom celku. Výpoĉty 

koeficientu   preukázali efekt vytláĉania domácich investícií priamymi zahraniĉnými 

investíciami. Najviac sa tento efekt prejavil v 1. skupine,  kde je najväĉší prílev PZI na 

obyvateľa z pomedzi skúmaných krajín. Naopak najslabší efekt vytlaĉovania bol zistený 

v 3. skupine, do ktorej patria krajiny s najnižším prílevom PZI na obyvateľa. Týmto sa 

potvrdil predpoklad, že efekty PZI na domáce investície sú silnejšie v zoskupení štátov, 

kde je vyššia intenzita prílevu PZI, než v štátoch s nižšou touto intenzitou. To, že ide 

o negatívne efekty vo všetkých troch skupinách krajín môže mať súvis s politikou, ktorá 
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je nastavená pre prílev zahraniĉných investorov do štátu a typmi priamych zahraniĉných 

investícií, ktoré do týchto oblastí smerujú ako aj s neúspešným technologickým 

transferom zo zahraniĉných spoloĉností na domáce podnikateľské subjekty. 

 

Tabuľka 8: Efekty PZI na celkové investície v jednotlivých skupinách podľa PZI/obyv. 

Skupina štátov Koeficient   Dlhodobý efekt 

1. skupina 0,018 vytláčanie 

2. skupina 0,266 vytláčanie 

3. skupina 0,575 vytláčanie 
Prameň: výpoĉty autora 
 

4. Testovanie efektov CO a CI celkovo za región SVE: 

 

Ako posledné prebehlo testovanie efektov PZI na investície v regióne strednej 

a východnej Európy ako celku. Postup testovania bol rovnaký ako v predchádzajúcich 

troch prípadoch. Ako prvé bola uskutoĉnená regresná analýza panelových dát, ktorej 

výsledky za celý región zobrazuje Tabuľka 9. Na základe koeficientu determinácie je 

možné konštatovať, že model má dostatoĉne vysokú vypovedaciu schopnosť. 

Adjustované R2 predstavuje 81,6 %. Durbin-Watsonov test potvrdzuje, že ani rezíduá v 

modeli nie sú autokorelované. Následne môže byť uskutoĉnený výpoĉet koeficientu  , 

ktorý potvrdí alebo vyvráti negatívne efekty PZI na domáce investície v regióne SVE ako celku. 

Výpoĉet koeficientu   preukázal, že dochádza v rámci celého regiónu SVE 

v ĉasovom období 1993 – 2009 k vytláĉaniu domácich investícií priamymi 

zahraniĉnými investíciami. Tento záver môžeme pokladať za logický a oĉakávaný 

v súvislosti so zistenými ĉiastkovými skupinovými výsledkami predošlých šetrení,  kde 

bol vo všetkých prípadoch preukázaný efekt vytláĉania. Výsledky testu sú zaznamenané 

v Tabuľke 10.  
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Tabuľka 9: Empirické výsledky testovania modelu v regióne SVE 

Premenná Región SVE 

Ft 

0,023 

(0,705) 

Ft-1 

0,066 

(1,543) 

Ft-2 

-0,051 

(-1,191) 

It-1 

0,701
 a 

(6,735) 

It-2 

0,008 

(0,063) 

It-3 

-0,012 

(-0,131) 

Gt-1 

0,451
 a 

(7,104) 

Gt-2 

-0,118
 c 

(-1,675) 

Gt-3 

-0,033 

(-0,633) 

Upravené R
2 0,816 

DW štatistika 1,818 

Poznámka: hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú t-štatistiky, a znaĉí významnosť na 1 % hladine 

významnosti, b významnosť na 5 % hladine významnosti, c významnosť na 10 % hladine významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora 

 

Tabuľka 10: Efekty PZI na celkové investície za región SVE ako celok 

Skupina štátov Koeficient   Dlhodobý efekt 

SVE 0,128 vytláčanie 
Prameň: výpoĉty autora 

 

 Pre ucelený prehľad o vplyve PZI na domáce investície v regióne SVE je nižšie 

uvedená Tabuľka 11. Tabuľka zachytáva zistené efekty vťahovania alebo vytlaĉovania 

domácich investícií zahraniĉnými za každú krajinu z regiónu SVE zvlášť. Z jedenástich 

skúmaných krajín bol preukázaný pozitívny vplyv PZI na domáce investície jedine 

v Chorvátsku a Slovinsku. V ostatných deviatich krajinách bol zistený negatívny efekt 
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PZI na domáce investície, a to vo forme ich vytlaĉovania. Neutrálny efekt PZI na 

domáce investície nebol preukázaný v žiadnej zo skúmaných krajín. 

 

Tabuľka 11:Efekty PZI na investície vo vybraných krajinách z regiónu SVE 

Efekt vťahovania Efekt vytláčania Neutrálny efekt 

dva štáty: deväť štátov: žiaden štát 

Chorvátsko Litva 
 

Slovinsko Slovensko 
 

 
Lotyšsko 

 

 
Ĉesko 

 

 
Poľsko 

 

 
Maďarsko 

 

 
Estónsko 

 

 
Rumunsko 

 

 
Bulharsko 

 
Prameň: vlastné spracovanie na základe výpoĉtov  

 

4.1.4 Závery testovania efektov vťahovania a vytláčania domácich 

investícií priamymi zahraničnými investíciami 

 

Výsledky testovania efektov CO a CI v regióne strednej a východnej Európy ako 

celku aj ĉiastkové výsledky za skupiny vytvorené z krajín tohto regiónu potvrdili, že 

priame zahraniĉné investície nepôsobia priaznivo na domáce podnikateľské prostredie 

a domáce podniky z trhu vytláĉajú. Tiež bolo preukázané, že ĉím je vyššia intenzita 

prílevu PZI, tým sú efekty vytláĉania domácich investícií silnejšie. Existuje niekoľko 

vysvetlení negatívnych efektov PZI na domáce podnikateľské prostredie, ktoré sa dajú 

aplikovať na región strednej a východnej Európy.  

Jedným z argumentov je fakt, že poĉas transformaĉného obdobia v regióne 

strednej a východnej Európy boli PZI realizované prevažne formou privatizácie. Takto 

sa podarilo zahraniĉným investorom získať podiel v strategických podnikoch (v 

odvetviach telekomunikácií, plynárenského priemyslu, kovospracujúceho priemyslu a 

iných), ktoré majú na trhu postavenie monopolu ĉi oligopolu a len ťažko získavajú 

konkurenciu na strane domácich podnikateľských subjektov. V prípade, že v odvetví, do 

ktorého vstupuje nadnárodná spoloĉnosť už fungujú domáci podnikatelia dochádza 

k ich vytláĉaniu alebo prevzatiu nadnárodnou spoloĉnosťou. Domáce firmy nedokážu 

podnikať tak efektívne a byť konkurencie schopné nadnárodnej spoloĉnosti.  
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Ďalším dôvodom zistenia negatívnych výsledkov v regióne SVE je politika vlád, 

ktoré pripravujú stimuly pre zahraniĉných investorov. Takto vznikajú na jednej strane 

nadnárodné spoloĉnosti, ktoré sú dotované podnikateľskými výhodami so strany štátu 

a na druhej strane domáce firmy bez akýchkoľvek výhod, s nízkym kapitálom a nízkou 

konkurencieschopnosťou voĉi zahraniĉnými firmám. Navyše domáci podnikatelia nie 

sú atraktívni pre nadnárodne spoloĉnosti ani ako subdodávatelia, a to z dôvodu neplnia 

globálnych štandardov týkajúcich sa kvality subdodávok. Neexistuje oficiálna štatistika, 

kde by sa uvádzalo, koľko percent z celkových subdodávok pre nadnárodne spoloĉnosti, 

tvoria subdodávky od domácich podnikateľov.  No napríklad  Srholec (2004) uvádza, že 

vo väĉšine prípadov PZI realizovaných na zelenej lúke je podiel subdodávok od 

domácich podnikateľov na celkových dodávkach nízky. Zahraniĉní investori majú 

tendenciu pritiahnuť so sebou do hostiteľskej krajiny i svojich dodávateľov. Tento 

príklad je typický napríklad pre automobilový priemysel v krajinách strednej 

a východnej Európy. Na zle realizovanú politiku pri získavaní zahraniĉných investícií 

upozorňuje viacero ekonómov, napríklad Kohout (2005), Agosin a Machado (2005), 

Titarenko (2006). Pri získavaní zahraniĉných investorov by malo isť vláde o celkový 

efekt takejto investície na ekonomiku. Vytvorenie niekoľko tisíc nových pracovných 

miest novým zahraniĉným investorom môže byť totiž sprevádzané zánikom vyššieho 

poĉtu pracovných miest v dôsledku konkurencie neschopnosti a následného uzatvorenia 

niekoľkých firiem v odvetví.  

Neschopnosť konkurovať nadnárodným spoloĉnostiam v odvetví zo strany 

domácich podnikov a rovnako nespĺňanie štandardov kvality subdodávok pre 

zahraniĉné spoloĉnosti súvisí s technológiami. Ako jedna z výhod PZI sa uvádza 

technologický transfer. Technologický transfer môže byť priamy alebo nepriamy. 

Priamy prebieha medzi materskou spoloĉnosťou a dcérskou spoloĉnosťou a nepriamy 

medzi nadnárodnou spoloĉnosťou a domácimi podnikmi. V prípade, že nedochádza 

k nepriamemu technologickému transferu, hovorí sa o vytlaĉovaní domácich podnikov 

priamymi zahraniĉnými investíciami. K tomu, aby dochádzalo k technologickému 

transferu je samozrejme potrebná dostatoĉná technologická absorpĉná schopnosť 

k krajine. Vo väĉšine prípadov však k nepriamemu technologickému transferu 

nedochádza. Görg a Greenway (2002) poznamenávajú, že nepriamy technologický 

transfer nie je systematický dokazovaný ani na dlhodobých ĉasových radoch vo 

svetovej ekonomike a teda tvrdenia v prospech nepriameho technologického transferu 
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sú preceňované. Nadnárodne firmy si svoje know how chránia a bránia sa šíreniu 

technológií. Z toho dôvodu môže byť tento fakt považovaný tiež za jeden z dôvodov 

vytlaĉovania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami v krajinách 

strednej a východnej Európy. Nadnárodné spoloĉnosti využívajúce lepšie technológie a 

sú schopné vyrábať efektívnejšie v porovnaní s domácimi podnikmi. 

Vťahovanie a vytláĉanie domácich investícií priamymi zahraniĉnými 

investíciami tiež súvisí s charakterom PZI. Priame zahraniĉné investície plynúce do 

strednej a východnej Európy sú prevažne exportne orientované, ĉo potvrdzujú napríklad 

aj Hoekman a Djankov (1996), Radoševiĉ (2002). Exportne orientované PZI bývajú 

spoĉiatku málo naviazané na hostiteľskú ekonomiku a nemajú takú tendenciu vytláĉať 

domáce investície v porovnaní s PZI plynúcimi do hostiteľskej ekonomiky za úĉelom 

získania tržného podielu. To však neplatí striktne a i exportne orientované PZI z 

dlhšieho ĉasového hľadiska majú tendenciu pôsobiť negatívne na domáce podniky. To 

potvrdzuje to, že k vytláĉaniu domácich investícií v regióne SVE môže dochádzať tiež  

v súvislosti s tým, že exportne orientovaní zahraniĉní investori nemajú tendenciu 

využívať dodávateľské služby domácich podnikateľských subjektov. 

 

4.2  Modelovanie kauzálnych väzieb medzi priamymi zahraničnými 

investíciami, exportom a ekonomickým rastom 

 

Táto ĉasť dizertaĉnej práce je zameraná na skúmanie dlhodobých kauzálnych 

väzieb medzi exportom, ekonomickým rastom a priamymi zahraniĉnými investíciami. 

Je predpoklad, že by medzi týmito veliĉinami mohla existovať dlhodobá väzba. Export 

býva považovaný za jeden z determinantov ekonomického rastu. V dôsledku exportu 

a rastu otvorenosti ekonomiky môže dôjsť k rastu úrovne výstupu a v koneĉnom 

dôsledku aj k zvýšeniu ekonomického rastu. V teórií sa popisuje, že práve i priame 

zahraniĉné investície prispievajú k zvyšovaniu vývoznej výkonnosti krajiny. K tomuto 

efektu dochádza najmä pokiaľ ide o exportne orientované PZI. Rovnako teória pripisuje 

priamym zahraniĉným investíciám pozitívny dopad na ekonomický rast krajiny. Solow 

(1956) poukazuje na fakt, že dlhodobý rast môže byť zvyšovaný prostredníctvom 

technológií a práve PZI oznaĉuje za nositeľa týchto technológií, ĉím prispievajú 

k ekonomickému rastu krajiny. Na tieto skutoĉnosti upozorňujú napríklad aj Dritsaki et 

al. (2004), Pacheco-Lopéz (2004) ĉi Feridun a Sissoko (2006). 
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4.2.1 Prehľad literatúry  

 

Existuje rada empirických štúdií, ktoré sa zaoberajú skúmaním efektov PZI na 

ekonomický rast a export a vzájomnými väzbami medzi týmito veliĉinami. Sú rôzne 

prístupy k skúmaniu týchto efektov. Výsledky jednotlivých štúdií sa líšia v závislosti na 

zvolenom skúmanom období, spracovaní dát, zapojení ďalších premenných do modelu 

ĉi zvolenej ekonometrickej metóde. V tejto súvislosti môže ísť o skúmanie 

jednosmernej väzby ĉi obojsmerných kauzálnych väzieb. Výsledkom môže byť nájdenie 

jednosmernej, obojsmernej alebo žiadnej väzby medzi premennými. K skúmaniu väzieb 

medzi danými veliĉinami býva využívaný autoregresný model VAR, regresná analýza 

ako aj analýza panelových dát. Závery vybraných relevantných štúdií prináša táto 

podkapitola. 

Využitím Johansenovho testu kointegrácie a Grengerovho testu kauzality skúma 

vzťah medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom 

Fabry (2001). Výskum uskutoĉnila na vzorke krajín zo strednej a východnej Európy. Na 

základe tohto výskumu bol preukázaný vplyv priamych zahraniĉných investícií na 

ekonomický rast, a to v prípade Albásnka a Ruska. Naopak vplyv ekonomického rastu 

na prílev PZI bol preukázaný v prípade Maďarska, Poľska a Rumunska. V závere 

výskumu autorka konštatuje, že v rámci krajín strednej a východnej Európy má export 

silnejší vplyv na ekonomický rast než na priame zahraniĉné investície a naopak vplyv 

priamych zahraniĉných investícií na export nebol výskumom v krajinách strednej 

a východnej Európy preukázaný.  

Rovnaký model využíva k skúmaniu vzťahov medzi priamymi zahraniĉnými 

investíciami, ekonomickým rastom a export Alici a Ucal (2003). Výskum uskutoĉnili 

využitím štvrťroĉných údajov za ĉasové obdobie 1987 – 2002 v Turecku. Na základe 

tejto zvolenej metódy výskumu sa im nepodarilo preukázať dlhodobú väzbu medzi 

priamymi zahraniĉnými investíciami a ekonomickým rastom. Vzhľadom k tomuto 

zisteniu autori tvrdia, že v Turecku prílev PZI neprináša pozitívne úĉinky na 

ekonomický rast krajiny. Taktiež v sledovanom období nepreukázali pozitívnu vplyv 

priamych zahraniĉných investícií na export krajiny.   

Autoregresný model VAR bol využitý pri skúmaní väzieb rovnako medzi PZI, 

exportom a ekonomickým rastom v empirickej štúdií Dritsaki et al. (2004). Výskum bol 

uskutoĉnený pre Grécko s využitím roĉných dát v ĉasovom úseku 1960 – 2002.  Závery 
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tejto štúdie poukazujú na obojstranný vzťah medzi exportom a ekonomickým rastom. 

Tiež bol preukázaný vplyv priamych zahraniĉných investícií na export ako aj na 

ekonomický rast v Grécku.  

Obdobný prístup zvolila i Pacheco-Lopéz (2004), ktorá testovala na roĉných 

dátach od roku 1970 – 2000 vzťah medzi priamymi zahraniĉnými investíciami 

a exportom v Mexiku. Na základe modelu VAR preukázala obojstrannú väzbu medzi 

exportom a priamymi zahraniĉnými investíciami. Na jednej strane vývoz stimuluje 

priame zahraniĉné investície, na druhej strane priame zahraniĉné investície prispievajú 

k rastu exportu krajiny. 

Pelinescu a Radulescu (2009) sa zaoberajú dopadmi priamych zahraniĉných 

investícií na ekonomický rast a export v Rumunsku. Využívajú k tomu štvrťroĉné 

zlogaritmované a sezónne upravené údaje hrubého domáceho produktu, priamych 

zahraniĉných investícií a exportu za obdobie 2001 – 2009. K modelovaniu kauzálnych 

väzieb využívajú rovnaké postupy, ktoré boli zmienené vo vyššie uvedených 

výskumoch. V závere svojej štúdie konštatujú, že PZI majú síce slabý, ale pozitívny 

vplyv ako na hrubý domáci produkt, tak aj na export. Ďalej uvádzajú, že na to aby sa 

priamy vplyv PZI na ekonomický rast a export prejavil v silnejšej forme, je potrebný 

dlhší ĉasový interval.  

Poĉet výskumov, ktoré pre modelovanie kauzálnych väzieb medzi premennými 

PZI, export a ekonomický rast využívajú model VAR, je dostatoĉné množstvo. 

Výsledky sa rôznia a nedá sa tvrdiť, že by jednoznaĉne platilo, že prílev PZI má vplyv 

na ekonomický rast ako aj na export, a že medzi týmito veliĉinami v každom prípade 

existuje dlhodobá väzba. To, že tento model je neustále aktuálny a využíva sa 

i v súĉasnosti potvrdzuje aj štúdia Iqbal et al. (2010). Práca sa zameriava na overovanie 

existencie dlhodobých väzieb medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, zahraniĉným 

obchodom a ekonomickým rastom v Pakistane. Za týmto úĉelom je využitý model 

VAR. Empirická analýza využíva štvrťroĉné dáta PZI, importu, exportu a hrubého 

domáceho produktu za obdobie 1998 – 2009. Závery práce poukazujú na pozitívny 

vplyv priamych zahraniĉných investícií na rast exportu. Autor tiež uvádza, že priame 

zahraniĉné investície a export sú dôležitými faktormi, ktoré pozitívne vplývajú na 

ekonomický rast Pakistánu. 

Väzby medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, exportom a ekonomickým 

rastom a vplyv PZI na tieto veliĉiny sa dá testovať i inými spôsobmi ako bolo doteraz 
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uvedené. Vzťah medzi priamymi zahraniĉnými investíciami a ekonomickým rastom 

skúma Stanisic (2008) pomocou korelaĉnej analýzy. Výskum je zameraný na oblasť 

juhovýchodnej Európy. Konkrétne ide o krajiny Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko a Ĉierna Hora. Vzťah medzi 

ekonomickým rastom a priamymi zahraniĉnými investíciami skúma za ĉasové obdobie 

1997 – 2009. Korelaĉné väzby medzi prílevom PZI a ekonomickým rastom testuje na 

základe Pearson korelaĉného koeficientu a koeficientu determinácie. V závere 

potvrdzuje pozitívny efekt prílevu PZI na ekonomický rast rozvojových krajín 

juhovýchodnej Európy.  

Iný spôsob zvolil Borensztein et al. (1998), ktorý používa pri zisťovaní vplyvu 

PZI na ekonomický rast panelovú regresiu. Empirický výskum realizuje za skupinu 69 

rozvojových krajín a ĉasové obdobie 20 rokov. Na základe zvoleného prístupu získava 

výsledky, ktoré potvrdzujú pozitívny dopad PZI na dlhodobý rast v rozvojových 

štátoch. Ďalej svoje závery upresňuje tvrdením, že zahraniĉné investície prispievajú 

k ekonomickému rastu do väĉšej miery ako domáce investície, a že vplyv PZI na 

ekonomický rast je silnejším, ĉim vyššia je úroveň ľudského kapitálu v hostiteľskej 

krajine.  

Vplyv PZI na ekonomický rast prostredníctvom panelových dát riešili i Bengoa 

et al. (2003). Panel zostrojili z 18 krajín Latinskej Ameriky a na základe panelovej 

regresie sa im podarilo preukázať pozitívny vplyv PZI na ekonomický rast týchto 

štátov. Autori však dodávajú, že podmienkou, aby došlo k ekonomickému rastu 

v dôsledku prílevu PZI je adekvátna úroveň ľudského kapitálu, ekonomická stabilita 

a liberalizovaný kapitálový trh. 

 

4.2.2 Špecifikácia modelu a údaje 

 

Z metodologického hľadiska modelovanie kauzálnych vzťahov medzi exportom, 

hrubým domácim produktom a priamymi zahraniĉnými investíciami vychádza z vyššie 

zmienenej štúdie Dritsaki a kol. (2004). Kauzálny vzťah medzi uvedenými veliĉinami 

bude skúmaný na základe autoregresného modelu (VAR) v nasledujúcej podobe:   

 

                           (26) 

                                            (27) 



115 

 

Jednotlivé premenné v rovnici predstavujú: 

EXP = export, 

HDP = hrubý domáci produkt, 

PZI = priame zahraniĉné investície. 

Export zachytáva vývoz tovarov a služieb v bežných cenách. Priame zahraniĉné 

investície predstavujú stavy PZI v krajine. Hrubý domáci produkt je vyjadrený 

v tržných cenách. Všetky údaje sú vyjadrené v miliónoch EUR. Ide o kvartálne údaje, 

ktoré sú vzhľadom na dostupnosť dát v každom štáte za iné ĉasové obdobie. Tabuľka 12 

prináša súhrn ĉasových období v jednotlivých štátoch, za ktoré je výskum uskutoĉnený. 

 

Tabuľka 12: Prehľad ĉasových období výskumu za jednotlivé štáty 

Názov štátu Skúmané obdobie 

Bulharsko Q1. 2004 – Q4. 2010 

Česká republika Q1. 2000 – Q2. 2010 

Chorvátsko Q1. 1999 – Q4. 2010 

Estónsko Q1. 1996 – Q4. 2010 

Litva Q1. 2001 – Q4. 2010 

Lotyšsko Q1. 2000 – Q4. 2010 

Maďarsko Q1. 1995 – Q4. 2010 

Poľsko Q1. 2004 – Q.4 2010 

Rumunsko Q1. 2004 – Q4. 2010 

Slovensko Q2. 2001 – Q4. 2010 

Slovinsko Q1. 2001 – Q4. 2010 

Prameň: vlastné spracovanie 

 

Dáta zachytávajúce export a hrubý domáci produkt sú získané z Eurostatu. 

Údaje o stave PZI sú získane z centrálnych bánk jednotlivých štátov. Údaje exportu 

a hrubého domáceho produktu sú sezónne oĉistené. Sezónne oĉistené rady sú oznaĉené 

skratkou „sa― na konci názvu ĉasovej rady. Jednotlivé dáta pred samotným testovaním 

boli zlogaritmované. Logaritmovanie bolo uskutoĉnené za úĉelom dosiahnutia 

zmenšenia rozptylu jednotlivých ĉasových radov a zabezpeĉenia ich následnej 
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stacionarity. Jednotlivé zlogaritmované ĉasové rady sú oznaĉené veľkým písmenom „L― 

pred názvom každej ĉasovej rady.  

Kauzálne väzby sú skúmané za vybrané krajiny regiónu strednej a východnej 

Európy, tak ako boli už vyššie špecifikované (Bulharsko, Ĉeská republika, Estónsko, 

Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). 

Deskriptívna štatistika použitých dát pre jednotlivé štáty sa nachádza v Prílohe 3. 

 Pre uskutoĉnenie kointegrácie, pomocou ktorej budú testované dlhodobé 

kauzálne väzby medzi zvolenými premennými je potrebné, aby zlogaritmované ĉasové 

rady boli stacionárne až na prvých diferenciách I(1) a na svojich hodnotách 

nestacionárne. Testovanie stacionarity je uskutoĉnené pomocou Augmented Dickey – 

Fuller testu (ADF test), ktorý bol teoreticky bližšie špecifikovaný v kapitole 2. 

Oneskorenie ĉasových radov v ADF teste bolo zvolené na základe Schwarzovho 

kritéria. Na základe vývoja logaritmovaním upravených dát, bola do testovacej rovnice 

stacionarity zahrnutá v prípade premenných PZI a EXP konštanta, v prípade hrubého 

domáceho produktu konštanta s trendom. Výsledok tohto testu potvrdzuje stacionaritu 

všetkých troch ĉasových radov na prvej diferencii, a to vo všetkých štátoch. Výsledky 

testovania sú uvedené v Prílohe 4. V ľavej ĉasti tabuľky sa nachádzajú údaje 

zachytávajúce hodnoty, ktoré vyjadrujú nestacionaritu skúmaných ĉasových radov na 

ich hodnotách. V pravej ĉasti tabuľky sú zaznamenané údaje vyjadrujúce stacionaritu 

ĉasových radov na prvej diferencii. Tým, že bola preukazná stacionarita ĉasových radov 

až na prvých diferenciách, je splnený predpoklad pre ďalšie testovanie a skúmanie 

dlhodobých väzieb medzi špecifikovanými veliĉinami. 

 

4.2.3 Testovanie dlhodobých väzieb medzi PZI, EXP a HDP 

 

Testovanie dlhodobých väzieb medzi veliĉinami PZI, EXP a HDP bolo 

zrealizované na základe Johansenovho kointegraĉného testu. V rámci tohto testovania je 

potrebné urĉiť údaj optimálneho ĉasového oneskorenia. Hodnota optimálneho poĉtu 

oneskorení bola urĉená pomocou Akaike informaĉného kritéria aplikovaného na odhad 

nediferencovaného modelu VAR. V Bulharsku, Maďarsku, Lotyšsku Poľsku, 

Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku boli dve obdobia preukázané ako optimálny poĉet 

oneskorení. V Chorvátsku a Estónsku boli ako optimálny poĉet oneskorení preukázané 

štyri obdobia. V Ĉeskej republike to boli tri obdobia a v Litve jedno obdobie. 
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Ako prvé prebehlo testovanie kointegraĉných väzieb na základe rovníce:  

 

                                                                               (28) 

 

V tomto prípade je vysvetľovanou premennou export a vysvetľujúcimi 

premennými PZI a HDP. Existencia kointegraĉných väzieb bola skúmaná individuálne 

za každú krajinu regiónu. Prítomnosť dlhodobých väzieb medzi skúmanými 

premennými sa v Johansenovom kointegraĉnom teste posudzuje na základe dvoch 

testov, a to Trace testu a Max-eigenvalue testu. Závery týchto testov sú uvedené 

v Prílohe 5. V Tabuľke 13 sú uvedené kointegraĉné rovnice. V Ĉeskej republike, Litve 

a v Lotyšsku nebola na základe Johansenovho kointegraĉného testu preukázana žiadna 

dlhodobá väzba medzi skúmanými veliĉinami. 

 

Tabuľka 13: Kointegraĉné rovnice – závislá premenná export 

Štát Kointegračná rovnica 

BGR                                        
                        (0,663)           (1,940)               (10,831) 

CRO                                       
                       (0,077)           (0,278)               (1,829) 

CZE ž                á  ä    

EST                                       
                          (0,480)          (0,958)              (3,709) 

HUN                                      
                         (0,529)            (0,929)            (3,975) 

LVA ž                 á  ä    

LTU ž                 á  ä    

POL                                      
                      (0,117)            (0,199)              (0,932) 

ROM                                        
                        (4,508)            (8,414)          (41,732) 

SLO                                      
                     (0,318)              (0,858)             (4,887) 

SVK                                       
                           (0,095)           (0,138)               (0,431) 

Prameň: výpoĉty autora 
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Johansenov kointegraĉný test bol využitý aj pri zisťovaní existencie dlhodobých 

väzieb medzi danými premennými, keď závislou premenou je hrubý domáci produkt. 

Testovanie kointegraĉných väzieb prebehlo na základe nasledujúcej rovníce: 

 

                                                                                  (29) 

 

Hodnoty Trace testu a Max-eigenvalue testu sa nachádzajú v Prílohe 6. 

Jednotlivé kointegraĉné rovnice pre každú sledovanú krajinu sú uvedené v Tabuľke 14.  

Z dôvodu konštrukcie alternatívnych modelov logicky nebola ani v tomto prípade 

nájdená žiadna kointegraĉná väzba v prípade Ĉeskej republiky, Litvy a Lotyšska.  

 

Tabuľka 14: Kointegraĉné rovnice – závislá premenná hrubý domáci produkt 

Štát Kointegračná rovnica 

BGR                                      
                        (0,043)            (0,083)             (0,348) 

CRO                                      
                      (0,114)          (0,407)                  (2,286) 

CZE ž                 á  ä    

EST                                       
                         (0,244)            (0,509)               (1,815) 

HUN                                      
                       (0,262)         (0,340)                 (0,650) 

LVA ž                 á  ä    

LTU ž                 á  ä    

POL                                       
                          (0,091)          (0,127)                 (0,339) 

ROM                                        
                        (0,605)          (1,409)                (6,854) 

SLO                                       
                    (0,274)         (0,482)                  (1,783) 

SVK                                      
                      (0,063)           (0,080)                (0,201) 

Prameň: výpoĉty autora 

 

4.2.4  Model korekcie chyby 

 

V ôsmych štátoch z jedenástich bola preukázaná prítomnosť dlhodobých 

vzťahov medzi skúmanými veliĉinami, no kointegrácia neprihliada k možnosti vzniku 

krátkodobých výkyvov medzi danými veliĉinami. K zisteniu týchto výkyvov slúži 
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v rámci kointegrácie Model korekcie chyby, tiež nazývaný Vector error corection model 

(VECM). Tak ako uvádza Cipra (2008), model korekcie chyby je adekvátnym 

nástrojom ku skúmaniu krátkodobých odchýlok k dosiahnutiu dlhodobej rovnováhy 

medzi skúmanými premennými.  

Modelovanie korekcie chyby bolo uskutoĉnené v tých prípadoch, kde bola 

preukázaná existencia kointegraĉnej väzby. Na základe testovania bol urĉený optimálny 

poĉet oneskorení dve obdobia (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko 

a Slovensko), štyri obdobia (Chorvátsko a Estónsko). Vhodné nastavenie modelu bolo 

testované pomocou vybraných testov reziduálnych zložiek. Konkrétne šlo o test 

autokorelácie, test normality a test heteroskedasticity. Na základe týchto testov bolo 

preukázané, že ani jeden z troch javov sa v modeli nenachádza, teda model je zvolený 

správne. Výsledky modelu korekcie chyby sú uvedené  v Prílohach 7, 8, 9 a 10. 

 Tabuľky v uvedených Prílohách zachytávajú okrem iného i koeficient chybovej 

korekĉnej zložky, oznaĉený ako CointEq1. Bolo preukázané, že tento koeficient je 

štatisticky významný v rovniciach s vysvetľovanou premennou EXP pre krajiny 

Bulharsko, Chorvátsko a Estónsko. V rovniciach s vysvetľovanou premenou HDP je 

významný koeficient chybovej korekĉnej zložky pre Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko a Chorvátsko. V ostatných štátoch nebola preukázaná významnosť tejto 

zložky modelu.  

Na základe týchto zistení je možné tvrdiť, že model nevysvetľuje dostatoĉne 

konvergenciu k dlhodobému rovnovážnemu stavu v prípade vzniku krátkodobých 

šokov, a to pre štáty, kde koeficient chybovej korekĉnej zložky je štatisticky 

nevýznamný. Vzhľadom k tomu budú v ďalšej podkapitole popísané závery 

modelovania kauzálnych väzieb medzi PZI, EXP a HDP len pre štáty, kde tento 

koeficient vyšiel štatisticky významný. Výsledky významnosti koeficientu chybovej 

korekĉnej zložky na jednotlivých hladinách významnosti pre rovnice, kde je 

vysvetľovanou premennou HDP ako aj pre rovnice, kde je vysvetľovanou premenou 

EXP sú pre väĉšiu prehľadnosť zhrnuté v Tabuľke 15. 
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Tabuľka 15: Výsledky testovania štatistickej významnosti koeficientu CointEq1 

Štát 
1% hl. významnosti 5% hl. významnosti 

EXP HDP EXP HDP 

BGR x - - - 

CRO - - x x 

EST x - - - 

HUN - - - - 

POL - - - x 

ROM - - - x 

SLO - - - x 

SVK - x - - 

Poznámka: „x― znaĉí významnosť koeficientu CointEq1 na príslušnej hladine významnosti, „-„ 

znamená, že koeficient CointEq1 nie je štatisticky významný. HDP – znamená, že ide o vysvetľovanú 

premennú HDP v rovnici, EXP – znamená, že ide o vysvetľovanú premennú EXP v rovnici. 

Prameň: vlastné spracovanie na základe výpoĉtov Modelu korekcie chyby 

 

4.2.5  Závery modelovania kauzálnych väzieb medzi PZI, EXP a HDP 

 

Na základe vyššie popísaného testovania bola preukázaná existencia dlhodobých 

väzieb medzi skúmanými veliĉinami v ôsmych krajinách. Následne výsledky odhadu 

VECM preukázali štatistickú významnosť korekĉnej zložky modelu pre vysvetľovanú 

premennú v prípade siedmych krajín. Vzhľadom na tieto zistenia budú v tejto 

podkapitole rozanalyzované výsledky modelovania kauzálnych väzieb pre Bulharsko, 

Chorvátsko, Estónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.  

 

1. Vyhodnotenie výsledkov modelovania kauzálnych väzieb medzi PZI, EXP 

a HDP v Bulharsku a Estónsku 

 

Na základe vyššie zmienených výsledkov je možné konštatovať, že v Bulharsku 

a Estónsku bola preukázaná existencia dlhodobých kointegraĉných väzieb v prípade, že 

vysvetľovanou premennou je export. Vzhľadom k tomu budú bližšie popísané 

a analyzované výsledky týchto kointegraĉných rovníc: 

 

 Bulharsko:                                                       (30) 

                                       (0,663)           (1,940)              (10,831) 
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 Estónsko:                                                        (31) 

                                         (0,529)          (0,929)               (3,975) 

 

Z kointegraĉnej rovnice Bulharska vyplýva, že export je z dlhodobého hľadiska 

pozitívne  ovplyvňovaný priamymi zahraniĉnými investíciami. Konkrétne pri raste PZI 

o 1 % dochádza pri oneskorení dvoch ĉasových období k rastu exportu o 2,456 %. 

Z toho môže byť usúdené, že priame zahraniĉné investície pritekajúce do Bulharsku sú 

exportne orientované. Motívom vstupu exportne orientovaných PZI do krajiny bývajú 

výrobné faktory v podobe lacnej pracovnej sily ĉi prírodných zdrojov. Export a hrubý 

domáci produkt v Bulharsku sa z dlhodobého hľadiska nepohybujú rovnakým smerom. 

Výsledok rovnice je možné interpretovať tak, že rast HDP o 1 % vyvolá pokles exportu 

o 4,836 %.  

V Estónsku nebola preukázaná dlhodobá pozitívna väzba medzi priamymi 

zahraniĉnými investíciami a exportom ako aj medzi hrubým domácim produktom 

a exportom. Na základe rovnice rast PZI o 1 % vyvoláva s oneskorením štyroch období 

pokles exportu o 0,49 %. Priame zahraniĉné investície v Estónsku teda neprispievajú 

k rastu exportu. To môže byť spôsobené typom PZI, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie 

trhov. Tieto PZI plynú do krajiny za úĉelom získania podielu na trhu v zahraniĉí 

a s cieľom zníženia nákladov na zásobovanie tohto trhu. Takéto PZI nebývajú exportne 

orientované a tak neprispievajú k rastu objemu exportu.  

Koeficienty chybovej korekĉnej zlotky modelu VECM, ktorými bude popísaná 

krátkodobá dynamika a proces návratu k dlhodobej rovnováhe sú uvedené Tabuľke 16.  

 

Tabuľka 16: Koeficienty chybovej korekĉnej zložky pre Bulharsko a Estónsko 

Premenná 
BUL EST 

D(L_EXP) D(L_EXP) 

CointEq1 
-0,321

 a
 -0,347

 a
 

(-3,0766) (-2,481) 
Poznámka: v zátvorkách je uvedená t-štatistika; a znaĉí významnosť na 1 % hladine významnosti, 

Prameň: výpoĉty autora 

 

 Štatistická významnosť koeficientov chybovej zložky modelu potvrdzuje, že 

modelom je možné vysvetliť krátkodobú dynamiku a tiež konvergenciu 

k rovnovážnemu stavu. Výsledky adjustaĉného koeficientu sú vysoké a dokazujú, že: 
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a) v prípade Bulharska a závislej premennej EXP je 32,1 % krátkodobých 

odchýlok od rovnovážneho stavu korigovaných zmenami v závislej 

premennej modelu už v druhom štvrťroku, 

b) v prípade Estónska a závislej premennej EXP je 34,7 % krátkodobých 

odchýlok od rovnovážneho stavu korigovaných zmenami v závislej 

premennej modelu, a to s oneskorením štyroch štvrťrokov. 

Z uvedených záverov vyplýva, že rýchlosť konvergencie k rovnovážnemu stavu 

je v uvedených prípadoch veľmi uspokojivá. 

 

2. Vyhodnotenie výsledkov modelovania kauzálnych väzieb medzi PZI, EXP 

a HDP v Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku 

 

Testovaním v predošlej podkapitole bolo vyhodnotené, že pre Poľsko, 

Rumunsko, Slovinsko a Slovensko existujú kointegraĉné väzby medzi PZI, HDP a EXP 

v prípade, že je závislou premennou hrubý domáci produkt. Kointegraĉné rovnice majú 

nasledujúce tvary: 

 

 Poľsko:                                                  (32) 

                                             (0,091)           (0,127)               (0,339) 

 Rumunsko:                                                 (33) 

                                             (0,605)           (1,409)                (6,854) 

 Slovinsko:                                                   (34) 

                                           (0,274)          (0,482)                (1,783) 

 Slovensko:                                                     (35) 

                                          (0,063)        (0,080)                (0,201) 

 

Z kointegraĉnej rovnice Poľska vyplýva, že priame zahraniĉné investície 

negatívne vplývajú na hrubý domáci produkt. Rast PZI o 1 % vyvolá pokles HDP o 

0,057 %. Negatívny vplyv PZI na HDP môže byť spôsobený efektom vytláĉania 

domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami, ktorý bol v krajine preukazný. 

Ak priame zahraniĉné investície nenadväzujú obchodné vzťahy s domácimi firmami, 

môže to pôsobiť negatívne na ekonomiku ako celok. Za poklesom HDP, v prípade 

prílevu PZI do krajiny, môže tiež stáť umiestňovanie technologicky nenároĉných fáz 

produkĉného reťazca nadnárodnej spoloĉnosti v hostiteľskej krajine. Z kointegraĉnej 
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rovnice ďalej vyplýva, že vzťah medzi hrubým domácim produktom a exportom je 

pozitívny. Rast exportu o 1 % vyvoláva v krajine s oneskorením dvoch období rovnako 

rast hrubého domáceho produktu o 0,848 %. 

V prípade Rumunska bolo zistené, že priame zahraniĉné investície neprispievajú 

v krajine k ekonomickému rastu. Rast PZI o 1 % vyvoláva pokles hrubého domáceho 

produktu o 0,209 %. Príĉiny tohto negatívneho vývoja môžu byť spôsobené podobnými 

faktormi, ktoré boli zmienené v prípade Poľska. Rovnako aj v Rumunsku bol 

preukázaný efekt vytláĉania domácich investícií priamymi zahraniĉnými investíciami, 

ĉo v koneĉnom dôsledku môže spôsobovať práve negatívny vplyv PZI na rast HDP. 

S tým súvisí ďalšia skutoĉnosť a to, že nedochádza k technologickému transferu medzi 

PZI a domácimi spoloĉnosťami. V prípade, že sa Rumunsko stáva terĉom PZI, ktoré 

realizujú svoje výstupy v krajine s využívaním technologicky nenároĉného výrobného 

procesu, tak sa to môže negatívne odrážať na vplyve PZI na HDP. Negatívny vzťah bol 

zistený aj medzi veliĉinami HDP a EXP. Z rovnice vyplýva, že rast exportu o 1 % 

znamená pokles HDP o -0,147 %. Ako vyplýva z tretej kapitoly, Rumunsko nie je príliš 

otvorenou ekonomiku. Podiel exportu na HDP sa v priemere za sledované obdobie 

pohybuje v krajine len okolo 30 %. 

Z odhadovanej kointegraĉnej rovnice pre Slovinsko sme dospeli k záveru, že 

PZI a hrubý domáci produkt sa v dlhom období vyvíjajú pozitívnym smerom. Rast PZI       

o 1 % vyvoláva rast hrubého domáceho produktu o 1,428 %. Tento fakt je v súlade so 

závermi zistenými pri skúmaní efektov PZI na domáce investície. V Slovinsku sa 

podarilo preukázať pozitívny efekt PZI na domáce investície. To znamená, priame 

zahraniĉné investície v Slovinsku vťahujú domáce investície a následne pôsobia 

pozitívne i na ekonomický rast. Negatívna väzba bola zistená v prípade vplyvu exportu 

na hospodársky rast. Rast objemu exportu o 1 % spôsobuje pokles HDP o 1,698 %. 

Vzhľadom k tomuto zistenie je možné tvrdiť, že v Slovinsku ekonomický rast nie je 

ťahaný exportom.  

Pozitívne väzby medzi veliĉinami boli zistené v prípade Slovenska. Priame 

zahraniĉné investície plynúce do krajiny pôsobia pozitívne na ekonomický rast a ich rast 

o 1 % vyvoláva zvýšenie ekonomického rastu o 0,074 %. Tento efekt bol zistený 

i napriek skutoĉnosti, že priame zahraniĉné investície na Slovensku vytláĉajú domáce 

investície z trhu. Môže to však súvisieť so skutoĉnosťou, že PZI pritekajúce na 

Slovensko sú exportne orientované a na Slovensku sa podarilo potvrdiť, že export 
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pozitívne ovplyvňuje ekonomický rast krajiny. Rast objemu exportu o 1 % je 

sprevádzaný rastom HDP o 0,731 %.  

Výsledky štatisticky významných koeficientov chybovej korekĉnej zložky, ktoré 

boli odhadnuté na základe modelu VECM sa nachádzajú v Tabuľke 17. 

 

Tabuľka 17: Koeficienty chybovej korekĉnej zložky pre Poľsko, Rumunsko, Slovinsko 

a Slovensko 

Premenná 
POL ROM SLO SVK 

D(L_HDP) D(L_HDP) D(L_HDP) D(L_HDP) 

CointEq1 
-0,749

 b
 -0,017

 b 0,052
 b -0,331

 a
 

(-1,972) (-2,251)
 

(2.090)
 

(-3,885) 
Poznámka: v zátvorkách je uvedená t-štatistika, a znaĉí významnosť na 1 % hladine významnosti, b 

znaĉí významnosť na 5 % hladine 

Prameň: výpoĉty autora 

 

Štatistická významnosť koeficientu CointEq1 deklaruje, že modelom je možné 

vysvetliť krátkodobú dynamiku a tiež konvergenciu k rovnovážnemu stavu. Výsledky 

adjustaĉného koeficientu dokazujú, že: 

a) v prípade Poľska a závislej premennej HDP je 74,9 % krátkodobých 

odchýlok od rovnovážneho stavu korigovaných zmenami v závislej 

premennej modelu,  

b) v prípade Rumunska a závislej premennej HDP je len 1,7 % krátkodobých 

odchýlok od rovnovážneho stavu korigovaných zmenami v závislej 

premennej modelu, 

c) v prípade Slovinska z modelu VECM vyplýva, že 5,2 % krátkodobých 

odchýlok od rovnovážneho stavu je korigovaných zmenami v závislej 

premennej, a to hneď v druhom kvartáli, 

d) v prípade Slovenska dochádza ku korigovaniu 33,1 % krátkodobých 

odchýlok od rovnovážneho stavu, a to hneď následne v druhom kvartáli. 

Tieto závery demonštrujú vysokú mieru konvergencie k rovnovážnemu stavu 

v prípade existencie krátkodobých šokov v Poľsku a Slovensku a nižšiu mieru 

konvergencie v Rumunsku a Slovinsku . 
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3. Vyhodnotenie výsledkov modelovania kauzálnych väzieb medzi PZI, EXP 

a HDP v Chorvátsku 

 

Pomocou prevedených testov boli jedine v Chorvátsku preukázané kointegraĉné 

väzby a štatisticky významné koeficienty chybovej korekĉnej zložky v prípade závislej 

veliĉiny exportu ako aj závislej veliĉiny hrubého domáceho produktu. Obe kointegraĉné 

rovnice majú nasledujúci tvar: 

 

 Chorvátsko:                                                     (36) 

                                                    (0,077)            (0,278)              (1,829) 

                                                                                  (37) 

                                                    (0,114)           (0,407)             (2,286) 

 

Analýzu výsledkov zaĉneme prvou rovnicou, v ktorej export predstavuje závislú 

premennú. Z tohto vzťahu vyplýva, že existujú pozitívne väzby medzi exportom 

a priamymi zahraniĉnými investíciami a rovnako tiež medzi exportom a hrubým 

domácim produktom. Rast priamych zahraniĉných investícií o 1 % je vyvoláva 

s oneskorením štyroch kvartálov rast exportu o 0,151 %. Pozitívny vplyv PZI na export 

môže byť dôsledkom prílevu exportne orientovaných PZI do krajiny. Takto 

podporovaný rast exportu pozitívne vplýva na hrubý domáci produkt, o ĉom svedĉí 

druhá rovnica. Z nej je poznať, že rast exportu o 1 % vyvoláva rast hrubého domáceho 

produktu o 1,930 %. Rovnako pozitívny je aj vzťah medzi týmito veliĉinami v opaĉnom 

smere. Rast HDP o 1 % spôsobuje zvýšenie exportu o 0,518 %, a to s omeškaním 

štyroch štvrťrokov.  Pozitívne sa prejavujú PZI vo vzťahu k ekonomickému rastu, ĉo 

súvisí s pozitívnymi efektmi PZI na domáce investície. Rast PZI o 1 % vyvoláva po 

uplynutí 4 kvartálov rast HDP o 0,291 %. 

Tabuľka 18 prináša hodnoty koeficientu chybovej korekĉnej zložky modelu 

VECM pre obe kointegraĉné rovnice.  
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Tabuľka 18: Koeficienty chybovej korekĉnej zložky pre Chorvátsko 

Premenná 
CRO CRO 

D(L_EXP) D(L_HDP) 

CointEq1 
-0,366

 b
 -0,066

 b
 

(-1,702) (-2,141) 

Poznámka: v zátvorkách je uvedená t-štatistika, b znaĉí významnosť na 5 % hladine 

Prameň: výpoĉty autora 

 

Štatistická významnosť koeficientov umožňuje vysvetliť krátkodobú dynamiku 

v modeli a návratnosť k rovnovážnemu stavu. V prípade prvej rovnice, kde je závislou 

veliĉinou export, je 36,6 % krátkodobých odchýlok od dlhodobého rovnovážneho stavu 

korigovaných zmenami v závislej premennej modelu. Rýchlosť návratu 

k rovnovážnemu stavu je v tomto prípade relatívne vysoká. Ak je závislou premenou 

v rovnici HDP, potom model korekcie chyby vysvetľuje 6,6 % mieru konvergencie 

k rovnovážnemu dlhodobému vzťahu v prípade vzniku krátkodobých šokov. 
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Záver 

 

Dizertaĉná práca bola zameraná na výskum mikroekonomických 

a makroekonomických efektov priamych zahraniĉných investícií. Cieľom dizertaĉnej 

práce bolo zistiť, ĉi priame zahraniĉné investície vťahujú alebo vytláĉajú domáce 

investície v krajinách strednej a východnej Európy. Ďalším cieľom bolo odhaliť 

prípadné dlhodobé kauzálne väzby medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, 

ekonomickým rastom a exportom v týchto krajinách. Za týmto úĉelom boli v prvej 

kapitole teoreticky vymedzené priame zahraniĉné investície a ich efekty. Druhá kapitola 

sa venovala popisu metód, ktoré boli použité pri meraní efektov priamych zahraniĉných 

investícií. Následne sme sa v tretej kapitole zamerali na vývoj priamych zahraniĉných 

investícií, exportu, hrubej tvorby fixného kapitálu a hrubého domáceho produktu v ĉase 

V rámci štvrtej kapitoly bol na základe vhodne zvolených modelov prevedený výskum 

efektov priamych zahraniĉných investícií v krajinách strednej a východnej Európy. 

Výskum bol rozdelený do dvoch základných rovín, ktoré vyplývajú zo zamerania 

a cieľu dizertaĉnej práce. 

Výskum efektov vťahovania a vytláĉania domácich investícií priamymi 

zahraniĉnými investíciami bol rozdelený do štyroch ĉastí. V prvej šlo o skúmanie týchto 

efektov podľa geografického rozĉlenenia štátov SVE. V druhej ĉasti bolo prevedené 

testovanie efektov vťahovania a vytláĉania domácich investícií v skupinách krajín podľa 

pomeru prílevu PZI na HDP. Tretia ĉasť sa venovala skúmaniu týchto efektov 

v skupinách štátov SVE vytvorených podľa objemu prílevu PZI na obyvateľa. Štvrtý 

odhad týchto efektov bol uskutoĉnený pre región SVE ako celok.  Následne bola 

kapitola zameraná na modelovanie kauzálnych väzieb medzi priamymi zahraniĉnými 

investíciami, ekonomickým rastom a exportom v 11 krajinách SVE a vyhodnocovanie 

zistených výsledkov. 

V nasledujúcom texte budú zodpovedané všetky výskumné otázky, ktoré boli 

stanovené v úvode a ich zodpovedanie je nutné k naplneniu cieľa dizertaĉnej práce.  

 Vťahujú alebo vytlá ajú priame zahrani né investície domáce investície? 

Vytvárajú tak priame zahrani né investície lepšie konkuren né prostredie 

a priaznivo pôsobia na domáci podnikateľský sektor? 

Na základe prevedeného výskumu bolo zistené, že priame zahraniĉné investície 

sa prejavujú negatívne vo vzťahu k domácim investíciám v regióne strednej a východnej 
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Európy. Z mikroekonomického hľadiska nebolo teda preukázané, že by priame 

zahraniĉné investície pozitívne vplývali na hostiteľskú krajinu, v našom prípade región. 

Negatívne efekty boli zistené za celkový región strednej a východnej Európy, tak aj 

v jednotlivých subregiónoch, ktoré ho vytvárajú. Najsilnejší efekt vytláĉania bol 

preukázaný v krajinách Vyšehradskej štvorky, naopak najslabší na Balkáne.  

Ďalšou výskumom preukázanou skutoĉnosťou je fakt, že negatívny vplyv 

priamych zahraniĉných investícií na domáce podnikateľské prostredie je tým silnejší, 

ĉím je väĉší a intenzívnejší prílev PZI do hostiteľskej krajiny. Naopak výskumom sa 

nepodaril preukázať predpoklad, že efekty PZI na domáce podniky sú tým silnejšie, ĉím 

viac je ekonomika otvorená. V skupine štátov s viac otvorenou ekonomikou bola miera 

vytláĉania domácich investícií slabšia než v skupine štátov s menej otvorenou 

ekonomikou. 

 Existuje dlhodobá väzba medzi priamymi zahrani nými investíciami 

a vybranými makroekonomickými premennými (export, hospodársky rast) 

a aký je vplyv PZI? 

Existencia dlhodobej väzby medzi priamymi zahraniĉnými investíciami, 

ekonomickým rastom a exportom bola preukázaná v Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, 

Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku. V Ĉeskej republike, Litve 

a Lotyšsku nebola testovaním preukázaná existencia žiadnej dlhodobej väzby. Vplyv 

priamych zahraniĉných investícií na ekonomický rast a export bol skúmaný len v tých 

štátoch, kde bola na základe testovania preukázaná existencia miery konvergencie 

k dlhodobému rovnovážnemu vzťahu medzi skúmanými veliĉinami, v prípade vzniku 

krátkodobých výkyvov. 

V prípade vplyvu priamych zahraniĉných investícií na export bol preukázaný 

pozitívny vplyv v Bulharsku a Chorvátsku. Naopak negatívne pôsobia priame 

zahraniĉné investície na export v Estónsku. Pozitívny efekt na export sa v Bulharsku 

prejavuje s oneskorením dvoch štvrťrokov. V prípade Chorvátska je to s oneskorením 

jedného roka. Negatívny vplyv na export v Estónsku sa prejavuje s oneskorením tiež 

jedného roka.  

Efekty priamych zahraniĉných investícií na ekonomický rast boli testované 

v prípade Chorvátska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Pozitívne úĉinky 

priamych zahraniĉných investícií na ekonomický rast boli preukázané s ĉasovým 

omeškaním dvoch štvrťrokov v Slovinsku a na Slovensku. Pozitívne sa podpisujú 
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priame zahraniĉné investície aj na ekonomický rast Chorvátska, ale s ĉasovým 

oneskorením jedného roka. K ekonomickému rastu neprispievajú PZI s omeškaním 

dvoch štvrťrokov v Poľsku a Rumunsku.  

Priame zahraniĉné investície bývajú predovšetkým spájané s radou pozitívnych 

efektov na ekonomiku hostiteľskej krajiny. Závery dizertaĉnej práce nepotvrdzujú tieto 

všeobecne uvádzané pozitívne vplyvy PZI. Naopak boli preukázané skôr negatívne 

efekty ako pozitívne efekty v regióne strednej a východnej Európy. Závery jednoznaĉne 

poukazujú na negatívne prejavy PZI na mikroekonomickej úrovní. Potvrdzuje sa to ĉo 

uvádza Konings (2000), ktorý svojim výskumom potvrdil negatívny vplyv PZI na 

domáce podnikateľské prostredie v Bulharsku a Rumunsku. Podobne i Damijan et al. 

(2003) nepreukázali pozitívny vplyv PZI na domáce investície vo vybraných štátoch 

strednej a východnej Európy. Titarenko (2006) nepreukázal efekt vťahovania domácich 

investícií priamymi zahraniĉnými investíciami v Lotyšsku. Mišún a Tomšík (2002) síce 

prichádzajú na pozitívne efekty prílevu PZI na domáce investície v Ĉeskej republike 

a Maďarsku, no ich výskum bol uskutoĉnený za kratšie ĉasové obdobie než 

v dizertaĉnej práci, vzhľadom k tomu môžu byť výsledky odlišné.  

Závery dizertaĉnej práce potvrdzujú, že efekty priamych zahraniĉných investícií 

na domáce podnikateľské prostredie sú negatívne. Dochádza k vytláĉaniu domácich 

investícií zahraniĉnými. Zahraniĉné firmy vo významnej miere nenadväzujú spoluprácu 

s domácimi podnikateľmi, nevyužívajú dodávateľské služby.  

V prípade efektov priamych zahraniĉných investícií na export a ekonomický rast 

nedochádza rovnako k významným pozitívnym vplyvom v regióne strednej a východnej 

Európy. Nenapĺňajú sa oĉakávania priamych efektov PZI na vybrané makroekonomické 

premenné. Takéto závery potvrdzujú aj Fabry (2001), keď na vzorke krajín strednej 

a východnej Európy nepreukázala vplyv priamych zahraniĉných investícií na export. 

Stanisic (2008) prichádza k podobným záverom ako sú v dizertaĉnej práci, že priame 

zahraniĉné investície pozitívne vplývajú na export v Chorvátsku a Bulharsku. Tento 

pozitívny vplyv preukazuje i v Rumunsku, zatiaľ ĉo v dizertaĉnej práci nebol vzhľadom 

k zvoleným testom tento vplyv zistený. To, že nedochádza k žiadnemu významnému 

pozitívnemu vzťahu medzi prílevu PZI a ekonomickým rastom vo vybraných 

postkomunistických štátoch strednej a východnej Európy, potvrdzujú vo svojich 

záveroch i Lyroudi et al. (2004). Jensen (2006) vo svojej štúdií zameranej na efekty PZI 

na ekonomický rast v tranzitívnych ekonomikách upozorňuje na fakt, že medzi prílev 
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PZI a ekonomický rast nepatrí znamienko rovná sa a efekty PZI na ekonomický rast 

v podmienkach strednej a východnej Európy nie sú jednoznaĉné.  

Spracovanie dizertaĉnej práce poskytlo námety pre ďalší výskum tejto 

problematiky, ktorým by mohlo dôjsť k rozšíreniu, doplneniu, spresneniu, potvrdeniu 

alebo vyvráteniu preukázaných výsledkov a záverov. Na zistené závery by bolo možné 

nadviazať a výskum rozšíriť o ďalšie efekty ako napríklad technologický transfer, ktorý 

bezprostredne súvisí s efektmi vťahovania a vytláĉania domácich investícií. Tak by 

mohla byť napríklad odhalená jedná z príĉin zisteného negatívneho efektu vytláĉania 

v SVE. Ďalej by bolo možné analyzovať vplyv PZI na zamestnanosť. Všeobecne sa 

tvrdí, že PZI vytvárajú nové pracovné miesta a vplývajú na pokles nezamestnanosti, no 

v nadväznosti na zistený efekt vytláĉania vzniká otázka do akej miery je to pravda. 

Nové PZI síce predstavuj nové pracovné miesta, no v dlhodobom horizonte môžu 

znamenať reálny pokles zamestnanosti v dôsledku vytlaĉenia domácich podnikov 

z trhu. Rovnako by bolo možné rozšíriť výskum o štáty západného Balkánu, ktoré 

predstavujú málo prebádanú oblasť v tomto smere.  

Z metodologického hľadiska sa ponúka myšlienka využitia panelovej 

kointegrácie pri modelovaní kauzálnych väzieb medzi vybranými premennými. Takto 

by mohli byť testované skupiny štátov vytvorených na základe zvolených predpokladov 

a vplyv týchto predpokladov na koneĉné výsledky.  
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Príloha 1: Základná deskriptívna štatistika premenných pre odhad efektov CO a CI 

Štát Premenná Priemer Medián Maximum Minimum 

Smerodajná 

odchýlka 

BGR 

F 0,092 0,061 0,313 0,003 0,086 

I 0,193 0,182 0,335 0,113 0,064 

G 0,027 0,046 0,067 -0,090 0,045 

CRO 

F 0,043 0,041 0,086 0,004 0,025 

I 0,213 0,209 0,275 0,135 0,043 

G 0,029 0,042 0,067 -0,080 0,041 

CZE 

F 0,052 0,045 0,112 0,014 0,033 

I 0,272 0,275 0,321 0,226 0,025 

G 0,026 0,024 0,068 -0,042 0,029 

EST 

F 0,080 0,074 0,211 0,031 0,043 

I 0,284 0,281 0,349 0,218 0,036 

G 0,040 0,071 0,111 -0,140 0,070 

HUN 

F 0,056 0,069 0,116 0,015 0,139 

I 0,217 0,220 0,235 0,188 0,013 

G 0,026 0,040 0,062 -0,063 0,029 

LVA 

F 0,044 0,044 0,084 0,003 0,024 

I 0,233 0,242 0,336 0,137 0,064 

G 0,038 0,064 0,122 -0,180 0,074 

LTU 

F 0,032 0,035 0,082 0,004 0,022 

I 0,224 0,223 0,282 0,187 0,023 

G 0,025 0,067 0,102 -0,162 0,083 

POL 

F 0,034 0,031 0,058 0,019 0,013 

I 0,202 0,198 0,243 0,158 0,025 

G 0,046 0,049 0,070 0,012 0,018 

ROM 

F 0,039 0,030 0,092 0,003 0,026 

I 0,223 0,213 0,311 0,177 0,040 

G 0,029 0,041 0,094 -0,085 0,052 

SLO 

F 0,017 0,011 0,071 0,004 0,016 

I 0,243 0,247 0,289 0,188 0,026 

G 0,035 0,039 0,067 -0,078 0,031 

SVK 

F 0,055 0,047 0,169 0,003 0,046 

I 0,274 0,261 0,357 0,206 0,037 

G 0,042 0,050 0,105 -0,062 0,042 
Prameň: výpoĉty autora 

 

 



 

Príloha 2: Rozdelenie štátov do skupín podľa prílevu PZI/HDP a podľa prílevu PZI na obyvateľa 

Rozdelenie štátov do skupín podľa prílevu PZI na HDP 

Štát 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Priemer 

BGR 0,37 1,09 0,69 1,10 4,73 4,20 6,23 7,88 5,83 5,78 10,11 13,44 13,57 23,50 29,42 19,02 6,88 9,05 

EST 3,96 5,28 4,60 3,19 5,27 10,25 5,31 6,89 8,65 3,95 9,43 7,96 20,63 10,69 12,58 7,35 9,54 7,97 

HUN 6,18 2,69 11,16 7,08 8,83 6,84 6,75 5,83 7,37 4,48 2,54 4,15 7,00 6,04 2,87 4,75 1,59 5,66 

SVK 1,34 1,65 13,21 1,75 1,08 3,16 2,09 9,47 7,50 16,93 6,49 7,18 5,07 8,40 4,77 4,96 0,03 5,58 

CZE 1,76 1,99 4,64 2,30 2,28 6,01 10,52 8,79 9,12 11,27 2,30 4,54 9,36 3,83 5,99 2,99 1,54 5,25 

LVA 0,95 4,38 3,62 6,72 8,35 5,29 4,75 5,27 1,58 2,72 2,72 4,63 4,41 8,34 8,07 3,75 0,36 4,46 

CRO 0,92 0,64 0,46 2,05 2,30 3,78 6,29 4,92 5,74 4,05 5,87 2,90 4,11 7,08 8,60 8,91 4,62 4,31 

ROM 0,35 1,13 1,17 0,74 3,42 4,82 2,85 2,83 2,85 2,48 3,69 8,49 6,54 9,26 5,82 6,81 3,01 3,90 

POL 1,82 1,73 2,63 2,87 3,12 3,70 4,33 5,51 2,99 2,08 2,12 5,09 3,39 5,74 5,54 2,80 3,18 3,45 

LTU 0,45 0,49 1,08 1,81 3,50 8,22 4,43 3,31 3,67 5,12 0,97 3,43 3,96 6,04 5,15 4,32 0,47 3,31 

SLO 0,85 0,78 0,73 0,82 1,64 1,01 0,48 0,69 1,81 7,03 1,05 2,45 1,64 1,65 3,20 3,56 0,04 1,73 

Prameň: vlastné spracovanie na základe dát z UNCTAD 

 

Rozdelenie štátov podľa PZI na obyvateľa 

Štát 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Priemer 

HUN 236,25 110,58 493,93 319,81 404,74 324,70 323,35 270,59 386,39 294,69 210,99 445,97 764,97 1969,55 7125,42 6191,78 -557,94 1136,22 

EST 108,80 148,05 140,15 106,26 189,81 412,75 219,72 285,75 395,88 212,93 686,35 709,57 2130,05 1336,62 2029,00 1286,67 1253,81 685,42 

CZE 63,31 84,11 248,25 138,59 126,48 362,11 617,29 487,58 552,78 832,40 206,56 488,63 1143,07 534,26 1017,09 625,14 262,82 458,26 

CRO 31,15 24,57 23,14 105,77 116,99 205,30 319,83 233,24 293,02 239,80 446,32 264,97 410,87 781,94 1134,22 1388,38 589,87 388,79 

BGR 4,68 12,47 10,82 13,18 61,58 66,09 101,49 126,94 101,76 116,92 266,43 436,14 506,04 1014,81 1621,30 1290,11 592,03 373,11 

SVK 33,68 47,81 483,44 68,96 42,95 134,86 79,59 359,25 294,38 769,71 401,33 562,92 450,92 870,71 663,82 631,78 -9,19 346,29 

SLO 57,68 59,55 76,54 88,00 169,17 108,87 53,75 68,45 186,14 833,37 151,24 416,13 288,28 322,88 753,33 954,73 -33,21 267,94 

LVA 17,54 84,78 72,08 155,10 214,01 147,82 145,20 174,00 55,86 108,39 131,20 276,10 308,34 729,63 1023,58 558,44 31,92 249,06 

POL 44,58 48,64 94,81 116,52 127,21 165,15 188,90 245,76 148,54 107,56 119,84 336,68 269,47 513,68 617,87 385,49 299,29 225,29 

LTU 8,50 8,58 19,99 42,29 99,10 260,73 138,05 108,22 128,03 209,08 52,23 225,06 300,94 536,13 600,40 549,02 105,89 199,54 

ROM 4,10 14,95 18,47 11,66 54,12 90,89 46,18 47,74 52,55 52,01 100,61 296,15 299,65 527,68 462,54 651,11 297,50 178,11 

Prameň: vlastné spracovanie na základe dát z UNCTAD 



 

 

Príloha 3: Základná deskriptívna štatistika premenných pre odhad efektov PZI na EXP  

a HDP 

Štát Premenná Priemer Medián Maximum Minimum 
Smerodajná 

odchýlka 

BGR 

L_EXP_sa 8,255 8,336 8,645 7,682 0,303 

L_HDP_sa 8,885 8,935 9,14 8,507 0,215 

L_PZI 9,808 9,98 10,496 8,609 0,635 

CRO 

L_EXP_sa 8,143 8,196 8,531 7,49 0,278 

L_HDP_sa 9,03 9,046 9,397 8,426 0,293 

L_PZI 9,098 9,201 10,329 6,55 1,036 

CZE 

L_EXP_sa 9,705 9,742 10,205 9,08 0,333 

L_HDP_sa 10,167 10,169 10,606 9,642 0,296 

L_PZI 10,798 10,776 11,505 9,853 0,478 

EST 

L_EXP_sa 7,342 7,336 8,082 6,302 0,491 

L_HDP_sa 7,667 7,684 8,349 6,748 0,48 

L_PZI 8,364 8,562 9,417 6,325 0,968 

HUN 

L_EXP_sa 9,28 9,316 10,017 8,18 0,543 

L_HDP_sa 9,689 9,808 10,218 9,047 0,383 

L_PZI 10,311 10,4 11,156 8,693 0,704 

LVA 

L_EXP_sa 7,308 7,34 7,884 6,729 0,382 

L_HDP_sa 8,125 8,07 8,684 7,608 0,348 

L_PZI 8,369 8,268 9,074 7,567 0,515 

LTU 

L_EXP_sa 7,999 8,129 8,586 7,392 0,359 

L_HDP_sa 8,59 8,632 9,021 8,089 0,288 

L_PZI 8,726 8,864 9,239 7,9 0,467 

POL 

L_EXP_sa 10,26 10,311 10,582 9,745 0,237 

L_HDP_sa 11,186 11,219 11,473 10,74 0,199 

L_PZI 11,481 11,587 11,921 10,825 0,326 

ROM 

L_EXP_sa 9,022 9,083 9,392 8,522 0,243 

L_HDP_sa 10,144 10,278 10,507 9,525 0,283 

L_PZI 10,365 10,661 10,874 9,258 0,545 

SLO 

L_EXP_sa 8,421 8,483 8,777 8,049 0,247 

L_HDP_sa 8,917 8,909 9,151 8,627 0,167 

L_PZI 8,743 8,726 9,326 7,844 0,473 

SVK 

L_EXP_sa 9,008 9,046 9,567 8,354 0,413 

L_HDP_sa 9,263 9,242 9,718 8,699 0,366 

L_PZI 9,998 10,149 10,542 9,069 0,501 
Prameň: výpoĉty autora 

 

 



 

Príloha 4: Testy jednotkového koreňa 

Štát Premenná 
Na hodnotách Na prvej diferencii 

Oneskorenie T-statistika ADF Oneskorenie 
Test stastistika 

ADF 

BGR 

LEXP_sa 6 (-1,181) 6 (-4,831)
a 

LPZI 6 (0,311) 6 (-5,311)
a 

LHDP_sa 6 (-0,568) 6 (-5,043)
a 

CRO 

LEXP_sa 9 (-1,883) 9 (-5,942)
b 

LPZI 9 (-2,368) 9 (-5,444)
a 

LHDP_sa 9 (-0,478) 9 (-7,202)
a 

CZE 

LEXP_sa 9 (-1,194) 9 (-4,904)
a 

LPZI 9 (-2,095) 9 (-4,706)
a 

LHDP_sa 9 (-1,192) 9 (-4,457)
a 

EST 

LEXP_sa 10 (-1,670) 10 (-4,968)
a 

LPZI 10 (-0,713) 10 (-7,121)
a 

LHDP_sa 10 (-1,133) 10 (-2,884)
b 

HUN 

LEXP_sa 10 (-1,854) 10 (-4,864)
a 

LPZI 10 (-1,950) 10 (-8,674)
a 

LHDP_sa 10 (-0,589) 10 (-6,398)
a 

LVA 

LEXP_sa 9 (-0,497) 9 (-3,966)
a 

LPZI 9 (-0,872) 9 (-4,055)
a 

LHDP_sa 9 (-1,159) 9 (-3,086)
b 

LTU 

LEXP_sa 9 (0,701) 9 (-4,788)
a 

LPZI 9 (-1,257) 9 (-4,707)
a 

LHDP_sa 9 (-1,430) 9 (-4,174)
a 

POL 

LEXP_sa 6 (-1,045) 6 (-2,843)
b 

LPZI 6 (-1,830) 6 (-4,120)
a 

LHDP_sa 6 (-1,675) 6 (-3,715)
b 

ROM 

LEXP_sa 6 (-1,511) 6 (-3,524)
b 

LPZI 6 (-2,887) 6 (-5,170)
a 

LHDP_sa 6 (-2,362) 6 (-3,467)
c 

SLO 

LEXP_sa 9 (-1,299) 9 (-3,251)
b 

LPZI 9 (-2,188) 9 (-5,781)
a 

LHDP_sa 9 (-0,100) 9 (-4,795)
a 

SVK 

LEXP_sa 9 (-0,985) 9 (-3,720)
a 

LPZI 9 (-2861) 9 (-6,748)
a 

LHDP_sa 9 (-0,655) 9 (-4,046)
b 

Poznámka: a znaĉí významnosť na 1 % hladine významnosti, b znaĉí významnosť na 5 % hladine 

významnosti, c znaĉí významnosť na 10 % hladine významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora 

 

 



 

Príloha 5: Výsledky kointegraĉného testu                

Štát 
Nulové 

hypotézy 
Trace 

štatistika 
Kritická hodnota 

0,05 
Max-Eigen 

štatistika 
Kritická hodnota 

0,05 

BGR 

r=0 47,35460 35,19275 26,84374 22,29962 

r<=1 20,51086 20,26184 10,99578 15,8921 

r<=2 9,515080 9,164546 9,515080 9,164546 

CRO 

r=0 53,45936 35,19275 32,66954 22,29962 

r<=1 20,78983 20,26184 16,21651 15,8921 

r<=2 4,573322 9,164546 4,573322 9,164546 

CZE 

r=0 38,25707 35,19275 24,66499 22,29962 

r<=1 13,59208 20,26184 9,150793 15,8921 

r<=2 4,441288 9,164546 4,441288 9,164546 

EST 

r=0 35,33130 35,19275 14,40979 22,29962 

r<=1 20,92152 20,26184 12,87337 15,89210 

r<=2 8,048144 9,164546 8,048144 9,164546 

HUN 

r=0 63,44122 35,19275 38,12878 22,29962 

r<=1 25,31244 20,26184 19,68283 15,89210 

r<=2 5,629603 9,164546 5,629603 9,164546 

LVA 

r=0 38,37530 35,19275 23,25614 22,29962 

r<=1 15,11916 20,26184 11,76007 15,89210 

r<=2 3,359081 9,164546 3,359081 9,164546 

LTU 

r=0 43,42952 35,19275 32,48876 22,29962 

r<=1 10,94076 20,26184 8,710273 15,89210 

r<=2 2,230486 9,164546 2,230486 9,164546 

POL 

r=0 41,07743 35,19275 24,74526 22,29962 

r<=1 16,33217 20,26184 10,99543 15,89210 

r<=2 5,336741 9,164546 5,336741 9,164546 

ROM 

r=0 47,29568 35,19275 29,88161 22,29962 

r<=1 17,41406 20,26184 9,864146 15,89210 

r<=2 7,549916 9,164546 7,549916 9,164546 

SLO 

r=0 43,09568 35,19275 19,59360 22,29962 

r<=1 23,50207 20,26184 15,35180 15,89210 

r<=2 8,150273 9,164546 8,150273 9,164546 

SVK 

r=0 38,65633 35,19275 22,70358 22,29962 

r<=1 15,95274 20,26184 11,13284 15,89210 

r<=2 4,819906 9,164546 4,819906 9,164546 
Prameň: výpoĉty autora 

 

 

 



 

Príloha 6: Výsledky kointegraĉného testu                

Štát 
Nulové 

hypotézy 
Trace 

štatistika 
Kritická hodnota 

0,05 
Max-Eigen 

štatistika 
Kritická hodnota 

0,05 

BGR 

r=0 47,35460 35,19275 26,84374 22,29962 

r<=1 20,51086 20,26184 10,99578 15,89210 

r<=2 9,515080 9,164546 9,515080 9,164546 

CRO 

r=0 53,45936 35,19275 32,66954 22,29962 

r<=1 20,78983 20,26184 16,21651 15,89210 

r<=2 4,573322 9,164546 4,573322 9,164546 

CZE 

r=0 38,25707 35,19275 24,66499 22,29962 

r<=1 13,59208 20,26184 9,150793 15,89210 

r<=2 4,441288 9,164546 4,441288 9,164546 

EST 

r=0 35,33130 35,19275 14,40979 22,29962 

r<=1 20,92152 20,26184 12,87337 15,89210 

r<=2 8,048144 9,164546 8,048144 9,164546 

HUN 

r=0 63,44122 35,19275 38,12878 22,29962 

r<=1 25,31244 20,26184 19,68283 15,89210 

r<=2 5,629603 9,164546 5,629603 9,164546 

LVA 

r=0 38,37530 35,19275 23,25614 22,29962 

r<=1 15,11916 20,26184 11,76007 15,89210 

r<=2 3,359081 9,164546 3,359081 9,164546 

LTU 

r=0 43,42952 35,19275 32,48876 22,29962 

r<=1 10,94076 20,26184 8,710273 15,89210 

r<=2 2,230486 9,164546 2,230486 9,164546 

POL 

r=0 41,07743 35,19275 24,74526 22,29962 

r<=1 16,33217 20,26184 10,99543 15,89210 

r<=2 5,336741 9,164546 5,336741 9,164546 

ROM 

r=0 47,29568 35,19275 29,88161 22,29962 

r<=1 17,41406 20,26184 9,864146 15,89210 

r<=2 7,549916 9,164546 7,549916 9,164546 

SLO 

r=0 43,09568 35,19275 19,59360 22,29962 

r<=1 23,50207 20,26184 15,35180 15,89210 

r<=2 8,150273 9,164546 8,150273 9,164546 

SVK 

r=0 38,65633 35,19275 22,70358 22,29962 

r<=1 15,95274 20,26184 11,13284 15,89210 

r<=2 4,819906 9,164546 4,819906 9,164546 
Prameň: výpoĉty autora 

  

  



 

Príloha 7: Model VECM – závislá premenná EXP (CRO, EST) 

Premenná 
CRO EST 

D(L_EXP_sa) D(L_EXP_sa) 

CointEq1 
-0,366

 b
 -0,347

 a
 

(-1,702) (-2,481) 

D(L_EXP_sa(-1)) 
0,184 0,303 

(0,827) (1,924) 

D(L_EXP_sa(-2)) 
-0,282 0,311 

(-1,363) (2,117) 

D(L_EXP_sa(-3)) 
0,241 0,156 

(1,294) (1,007) 

D(L_EXP_sa(-4)) 
-0,007 -0,125 

(-0,036) (-0,813) 

D(L_PZI(-1)) 
0,107 0,157 

(1,193) (1,665) 

D(L_PZI(-2)) 
-0,084 -0,096 

(-0,982) (-0,981) 

D(L_PZI(-3)) 
-0,053 0,021 

(-0,625) (0,223) 

D(L_PZI(-4)) 
0,043 0,093 

(0,490) (0,981) 

D(L_HDP_sa(-1)) 
1,047 0,502 

(2,517) (1,832) 

D(L_HDP_sa(-2)) 
0,369 0,201 

(0,746) (0,734) 

D(L_HDP_sa(-3)) 
-0,017 -0,704 

(-0,032) (-2,711) 

D(L_HDP_sa(-4)) 
-0,165 0,144 

(-0,470) (0,493) 

C 
-0,010 -0,002 

(0,691) (-0,265) 

 R-squared 0,483 0,522 

 Adj. R-squared 0,251 0,371 

 Sum sq. resids 0,048 0,089 

 S.E. equation 0,040 0,046 

 F-statistic 2,087 3,455 
Poznámka: v zátvorkach sú uvedené t-štatistiky; a znaĉí významnosť na 1 % hladine významnosti, b 

znaĉí významnosť na 5 % hladine významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora  

 

 

 



 

Príloha 8: Model VECM – závislá premenná HDP (CRO, EST) 

Premenná 
CRO EST 

D(L_HDP_sa) D(L_HDP_sa) 

CointEq1 
-0,066

 b
 -0,036 

(-2,141) (-0,597) 

D(L_HDP_sa(-1)) 
-0,209 0,023 

(-1,303) (0,142) 

D(L_HDP_sa(-2)) 
0,016 0,467 

(0,088) (2,797) 

D(L_HDP_sa(-3)) 
-0,273 0,199 

(-1,344) (1,264) 

D(L_HDP_sa(-4)) 
-0,288 0,018 

(-2,124) (0,102) 

D(L_PZI(-1)) 
0,080 0,052 

(2,335) (0,915) 

D(L_PZI(-2)) 
0,046 0,023 

(1,431) (0,388) 

D(L_PZI(-3)) 
0,046 -0,009 

(1,431) (-0,160) 

D(L_PZI(-4)) 
0,103 0,025 

(3,035) (0,447) 

D(L_EXP_sa(-1)) 
-0,022 0,039 

(-0,265) (0,413) 

D(L_EXP_sa(-2)) 
-0,051 0,030 

(-0,646) (0,345) 

D(L_EXP_sa(-3)) 
-0,095 -0,055 

(-1,330) (-0,586) 

D(L_EXP_sa(-4)) 
0,053 -0,194 

(0,657) (-2,067) 

C 
0,017 0,006 

(3,000) (0,941) 

 R-squared 0,557 0,417 

 Adj. R-squared 0,359 0,232 

 Sum sq. resids 0,007 0,033 

 S.E. equation 0,015 0,028 

 F-statistic 2,812 2,257 
Poznámka: v zátvorkach sú uvedené t-štatistiky; b znaĉí významnosť na 5 % hladine významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora  

 

  



 

Príloha 9:  Model VECM – závislá premenná EXP (BGR, HUN, POL, ROM, SLO, SVK) 

Premenná 
BGR HUN POL ROM SLO SVK 

D(L_EXP_sa) D(L_EXP_sa) D(L_EXP_sa) D(L_EXP_sa) D(L_EXP_sa) D(L_EXP_sa) 

CointEq1 
-0,321

 a
 -0,022 0,399 -0,045 0,050 0,033 

(-3,0766) (-1,180) (1,087) (-1,101) (0,594) (0,189) 

D(L_EXP_sa(-1)) 
0,072 0,476 0,643 0,298 0,772 0,431 

(0,404) (3,109) (1,433) (0,958) (2,728) (2,216) 

D(L_EXP_sa(-2)) 
-0,077 0,061 -0,284 0,096 0,101 0,292 

(-0,409) (0,396) (-0,642) (0,307) (0,383) (1,469) 

D(L_PZI(-1)) 
-0,147 -0,030 0,039 -0,001 -0,109 -0,103 

(-0,348) (-0,398) (0,113) (-0,004) (-0,964) (-0,720) 

D(L_PZI(-2)) 
0,807 0,061 0,033 0,010 0,037 0,305 

(1,742) (0,775) (0,095) (0,047) (0,314) (2,168) 

D(L_HDP_sa(-1)) 
2,456 0,080 0,017 0,028 -0,600 0,138 

(1,989) (0,448) (0,027) (0,059) (-0,925) (0,342) 

D(L_HDP_sa(-2)) 
0,902 -0,330 -0,089 -0,375 -0,549 -1,094 

(0,827) (-1,985) (-0,183) (-0,969) (-0,920) (-2,730) 

C 
-0,099 0,015 0,017 0,028 0,019 0,029 

(-1,959) (2,295) (1,167) (1,282) (1,876) (1,284) 

 R-squared 0,486 0,284 0,515 0,191 0,379 0,471 

 Adj. R-squared 0,274 0,190 0,315 -0141 0,229 0,339 

 Sum sq. resids 0,199 0,074 0,029 0,064 0,030 0,045 

 S.E. equation 0,108 0,037 0,041 0,061 0,032 0,040 

 F-statistic 2,299 3,012 2,580 0,575 2,534 3,571 
Poznámka: v zátvorkach sú uvedené t-štatistiky; a znaĉí významnosť na 1 % hladine významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora  



 

Príloha 10: Model VECM – závislá premenná HDP (BGR, HUN, POL, ROM, SLO, SVK) 

Premenná 
BGR HUN POL ROM SLO SVK 

D(L_HDP_sa) D(L_HDP_sa) D(L_HDP_sa) D(L_HDP_sa) D(L_HDP_sa) D(L_HDP_sa) 

CointEq1 
0,005 -0,019 -0,749

 b
 -0,017

 b
 0,052

 b
 -0,331

 a
 

(0,047) (-0,657) (-1,972) (-2,251) (2,090) (-3,885) 

D(L_HDP_sa(-1)) 
-0,080 0,175 0,194 -4,26E-05 -0,441 -0,220 

(-0,286) (1,088) (0,374) (-0,001) (-1,370) (-1,448) 

D(L_HDP_sa(-2)) 
0,219 -0,086 0,101 -0,325 -0,122 -0,241 

(0,889) (-0,580) (0,259) (-1,121) (-0,414) (-1,610) 

D(L_PZI(-1)) 
0,147 0,126 0,240 0,152 0,020 -0,090 

(1,532) (1,871) (0,870) (1,059) (0,362) (-1,681) 

D(L_PZI(-2)) 
0,041 -0,091 -0,033 0,082 0,042 0,082 

(0,399) (-1,281) (-0,118) (0,553) (0,709) (1,561) 

D(L_EXP_sa(-1)) 
0,046 0,108 0,316 0,286 0,219 0,159 

(1,138) (0,787) (0,879) (1,332) (1,558) (2,188) 

D(L_EXP_sa(-2)) 
0,055 0,010 -0,421 0,300 0,019 -0,002 

(1,288) (0,078) (-1,186) (1,390) (0,149) (-0,030) 

C 
0,003 0,010 0,011 0,005 0,012 0,036 

(0,326) (1,820) (0,927) (0,337) (2,386) (4,237) 

 R-squared 0,394 0,196 0,671 0,546 0,308 0,708 

 Adj, R-squared 0,144 0,090 0,535 0,359 0,142 0,628 

 Sum sq, resids 0,010 0,059 0,019 0,030 0,007 0,006 

 S.E. equation 0,024 0,033 0,033 0,042 0,016 0,015 

 F-statistic 1,581 1,857 4,955 2,925 1,852 9,461 
Poznámka: v zátvorkach sú uvedené t-štatistiky; a znaĉí významnosť na 1 % hladine významnosti, b znaĉí významnosť na 5 % hladine významnosti. 

Prameň: výpoĉty autora  


